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PRZEGLĄD WSCHODNI jest kwartalnikiem naukowym poświęconym historii i współ
czesności Polaków na Wschodzie i ich związków z innymi narodami tego rejonu.

Pojęcie „na Wschodzie” odnosi się tu do obszaru sięgającego od obecnej granicy 
wschodniej Rzeczypospolitej po Sachalin i Mandżurię; w ujęciu chronologicznym 
zainteresowania pisma wyznacza okres od XIV stulecia aż po współczesność.

Dzieje Polaków na Wschodzie mogą być punktem wyjścia do przedstawienia złożonej 
historii tego obszaru. Wiele materiałów dotyczyć będzie dziejów innych narodów, 
zwłaszcza Litwy, Białorusi i Ukrainy.
W doborze tekstów za zasadę przyjęto łączenie wyników badań różnych dyscyplin 
zajmujących się tą tematyką, przede wszystkim historii, historii sztuki i historii literatury, 
etnografii, demografii i socjologii.
PRZEGLĄD WSCHODNI liczy na współpracę, obok autorów polskich, również 
badaczy z innych krajów.

Redakcja zwraca się z podziękowaniem do wszystkich Tych, którzy nie odmówili pismu 
swego poparcia i wydatnie przyczynili się do jego ukazania się w druku.
Nie można również pominąć faktu, iż w czasach tak trudnych dla wydawnictw o tematyce 
badawczej, szczególnie periodyków, znalazł się wydawca, który edycję czasopisma 
naukowego uznał za przedsięwzięcie i ważne, i potrzebne.
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Stefan Kieniewicz
Warszawa

KRESY. PRZEMIANY TERMINOLOGICZNE 
W PERSPEKTYWIE DZIEJOWEJ

W  staropolszczyźnie XVII w. nazwa „Kresy” oznaczała linię wojskowego 
pogranicza na Ukrainie, od strony Kozaczyzny i Tatarów - pośrednio zaś: tam
tejsze formacje straży pogranicznej. Dopiero w XX w. termin ten zaczęto po
wszechniej odnosić do całości ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Potrzeba 
oznaczania obszarów tych odrębną nazwą zrodziła się o sto lat wcześniej. Przed 
rozbiorami składała się na Rzeczpospolitą Korona (obejmująca także województwa 
ruskie) oraz Wielkie Księstwo Litewskie. W Koronie i Wielkim Księstwie liczył się, 
politycznie rzecz biorąc, stan szlachecki. Szlachta w całym państwie mówiła po 
polsku i czuła się polską, niezależnie od dzielnicowych partykularyzmów. Nieszla- 
checka (mieszczańska i włościańska) ludność ziem wschodnich była zróżnicowana 
pod względem etnicznym i wyznaniowym, ale nie miała politycznego głosu. Utrzy
mywało się wśród kleru obu wschodnich obrządków, wśród mieszczństwa woje
wództwa kijowskiego, wśród resztek kozaczyzny - poczucie wspólnoty z ziemiami 
za Dnieprem, utraconymi na rzecz Moskwy w 2.połowie XVII w. Na kościół pra
wosławny po tej stronie Dniepru oddziaływała też propaganda caratu, był to więc 
problem zagrożenia zewnętrznego.

Trzy rozbiory dotknęły na równi wszystkie części Rzeczypospolitej. Nowe gra
nice przekreśliły dawny podział na prowincje i województwa. Granice te nie liczyły 
się z etnicznym zróżnicowaniem mieszkańców; część ludności litewskiej trafiła pod 
panowanie pruskie, zaś ruskiej - pod władzę Austrii. Koronna i litewska szlachta 
została na równi poddana obcym rządom. Patrioci polscy - herbowi i nieher- 
bowi - utracili tak samo Ojczyznę. Konspiracje niepodległościowe po III rozbiorze 
zawiązywały się i były uśmierzane podobnym trybem przez władze austriackie, ro
syjskie i pruskie.

Jakościowa zmiana nastąpiła latem 1807 r., kiedy to pokojem tylżyckim z 
przeważnej części zaboru pruskiego utworzone zostało Księstwo Warszawskie. Nowe 
państewko w istocie swojej polskie, aspirowało do rozszerzenia się na dwa pozostałe 
zabory. Postulat ten częściowo zrealizowano w 1809 r.. w związku z przyłączeniem 
tzw. Nowej Galicji. Nadal nie wyzwolony pozostawał zabór rosyjski, świeżo po
szerzony o obwód białostocki. Utrwaliła się wtedy na Niemnie i Bugu granica 
pomiędzy ziemią znów polską, a obszarami do niedawna polskimi, które należało 
odzyskać. Próba ich odzyskania, podjęta w 1812 r., załamała się wraz z klęską Ar
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mii Napoleona. Księstwo Warszawskie znalazło się pod okupacją rosyjską, lecz do 
Cesarstwa wcielone nie zostało. Królestwo Polskie, utworzone na Kongresie w Wie
dniu, pozostało oddzielone granicą od terytoriów, które Petersburg określał jako 
„gubernie zachodnie” , a które w Polsce zaczęto obecnie nazywać „Ziemiami Zabra
nymi”; „Zabranymi” , ponieważ spodziewano się, że zostaną niebawem „oddane” .

Traktat wiedeński napomknął o możliwos'ci „rozszerzenia wewnętrznego” Kró
lestwa, jakie „cesarz i król” Aleksander „uzna za przyzwoite” . O tym projekcie 
wspomniał car i potem, j.ako o swojej idee favorite. Wileński Okręg Naukowy, utwo
rzony w 1803 r., utrzymał na tym obszarze polski charakter szkolnictwa wszystkich 
szczebli. Szkolnictwo polskie z kolei przyczyniało się do polonizacji białoruskiej i 
litewskiej wsi, zwłaszcza na szlaku między Białymstokiem a Wilnem. Szlachecki 
samorząd stanowy pozostawał w tych guberniach polskim. Paszportowa i celna 
granica na Bugu i Niemnie dzieliła więc (jak spodziewano się, tylko do czasu) 
dwa obszary o charakterze w jednakowym stopniu polskim. Skądinąd niektóre 
posunięcia administracyjne Petersburga zdawały się wskazywać na nierównorzędny 
sposób traktowania całości Ziem Zabranych. W guberniach: kijowskiej, mohylow- 
skiej i witebskiej przyznano elementowi polskiemu stosunkowo mniej uprawnień, w 
porównaniu do sześciu pozostałych; jak gdyby tylko zachodnią połać owych ziem 
zamierzano powiązać z Polską.

Perspektywy legalnego rozszerzenia Królestwa ku wschodowi rozwiały się po 
1820 r. W następstwie tego zawodu znaczna część polskiego ziemiaristwa na Litwie 
i Ukrainie zaangażowała się w tajnym Towarzystwie Patriotycznym - dużo śmie
lej, w porównaniu do ziemiaristwa Kongresówki. Aresztowania, śledztwa i wyroki 
dotknęły młodzież wileńską w sposób ostrzejszy, aniżeli warszawską; większa też 
była liczba represjonowanych ziemian na Ziemiach Zabranych, niż w Królestwie.

Zawód sprawiony przez carat w punkcie „rozszerzenia Królestwa” zalicza się 
powszechnie do przyczyn powstania listopadowego. Manifest insurekcyjnego Sejmu 
proklamował już w grudniu 1830 r. połączenie się „z braćmi ujarzmionymi przez 
dtoór petersburski” . Władze powstańcze przybrały na swych pieczęciach litewską 
Pogoń obok Orla. Sejm wprowadzi! do swego grona posłów reprezentujących (w 
teorii) szlachtę wschodnich województw. Wieść o Nocy Listopadowej powitano 
w patriotycznych środowiskach tamtych ziem jako zapowiedz' rychłego wkroczenia 
polskich, wyzwoleńczych sił zbrojnych.

Polscy i zagraniczni teoretycy strategii w XIX wieku zgodni byli co do jednego: 
że Polska toczyć może wojnę z Rosją albo na Bramie Smoleńskiej, albo na przedpolu 
Warszawy. Znaczyło to, że zwycięstwo w tej wojnie zależeć będzie od opanowania 
Ziem Zabranych. Generalicja polska, niechętna powstaniu i nie wierząca w jego 
szanse, odrzucała myśl ofensywy na Litwę i Wołyń. Pomoc zbrojna Królestwa dla 
powstańców na Litwie i Rusi okazała się spóźniona i nieskuteczna. Obiektywnie 
rzecz biorąc, powstanie litewskie 1831 r. skrpępowało na kilka miesięcy operacje 
armii Dybicza w dorzeczu Wisły. Przeszedł też do legendy udział Ziern Zabranych w 
powstaniu listopadowym: krew przelana w Oszmianie, bohaterstwo Emilii Plater, 
szlak bojowy jazdy wołyńskiej.



KRESY. PRZEMIANY TERMINOLOGICZNE 5

Patriotyczny ogól w latach między powstaniami trwał w przekonaniu o jed- 
nos'ci, choć i nietożsamości, Litwy i Rusi z Polską. Tej to idei poświęcony byl 
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, od wstępnej inwokacji aż po wspomnienie 
„jedynej w życiu” wiosny 1812 roku. Bohdan Zaleski i Seweryn Goszczyński opie
wali Ukrainę, Władysław Syrokomla (w następnym pokoleniu) Polesie, jako części 
składowe Polski. Partyzantka Zaliwskiego w teorii, sprzysiężenie Konarskiego w 
praktyce rozgałęziały się na całość zaboru rosyjskiego. Manifest rewolucyjny kra
kowski 1846 r. wołał w zadufaniu: „Jest nas dwadzieścia milionów!” - przekonany, 
iż rzucone hasło wyzwolenia i uwłaszczenia ludu porwie do walki równie jednomy
ślnie chłopów polskich, litewskich i ruskich. Demokratyczni emisariusze, podobnie 
jak agenci Adama Czartoryskiego, nie liczyli się z faktem, że represje caratu po 
powstaniu listopadowym pociągnęły za sobą pierwszy, dotkliwy regres polskości na 
tamtych terenach.

Regresowi owemu towarzyszyła innego rodzaju wędrówka: skazańców i zesła
ńców, rekrutów i przymusowych osadników polskich do wschodnich guberni Ce
sarstwa, za Ural. Wzmożone fale zsyłek przypadały na lata popowstaniowe: po 
1831, po 1864 r. Lecz procedura te nie przerwała się właściwie prawie nigdy, aż 
do upadku caratu. Z zesłanych na wschód wyrokami sądów wojennych lub decyzją 
administracyjną - część wracała do kraju, część marła, część wrastała w krajobraz 
Sybiru. Dzisiejszemu pokoleniu nie trzeba przypominać, że owa praktyka zsyłek 
przybrała większe jeszcze rozmiary i bardziej koszmarną postać w Rosji sowieckiej: 
przed II wojną światową, w czasie wojny tej i jeszcze po niej. Historyczne ślady 
polskości na wschód od Polski - to więc nie tylko Kresy, ale i przymusowa diaspora 
polska na azjatyckich szlakach.

Problem Ziem Zabranych stanął w odmiennej postaci po roku 1856, w czasie 
tzw. „odwilży posewastopolskiej” . Zaczęto wówczas określać te ziemie, zwłaszcza w 
publicystyce obozu czerwonych, terminem „Litwa i Ruś” . W obliczu nieuchronnej 
likwidacji poddaństwa, mnożących się konfliktów agrarnych i konieczności rychłego 
uwłaszczenia okazywało się już teraz oczywiste, że polską na tamtych ziemiach jest 
jedynie (lub prawie jedynie) szlachta.

W przededniu nowej walki o niepodległość rodził się więc szczególny dylemat 
dla społeczeństwa polskiego. Ziemiaristwo zrzeszone w obozie białych traktowało 
Litwę i Ruś jako polskie; tu miało swoje majątki. Z przekonaniem włączało się do 
manifestacji patriotycznych, których przykład dala Warszawa w 1861 r. Aspirowało 
do bliższego związania z Kongresówką, obdarowaną właśnie carskimi koncesjami. 
Carat wszakże, idąc na ustępstwa wobec Polaków w granicach Królestwa, nie za
mierzał rozciągać ich na Litwę i Ruś - tu bowiem wchodzi! w grę mocarstwowy sta
tus Imperium. Wielopolski doszedł do władzy rezygnując z Litwy i Rusi; dlatego 
między innymi nie uzyskał poparcia białych. Nie mogli oni okazać się gorszymi 
patriotami od czerwonych, którzy trwali przy haśle granic przedrozbiorowych, z 
1772 r.

Jak pogodzić to hasło 1772 r. z programem uwłaszczenia i równouprawnienia 
chłopów litewskich i ruskich? W rozmowach swych z redaktorami „Kolokoła” , z
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rewolucyjną „Ziemią i Wolą” rosyjską, pełnomocnicy Komitetu Centralnego Na
rodowego stwierdza: „Dążymy do odbudowania Polski w dawnych jej granicach, 
pozostawiając narodom w niej zamieszkałym, tj. Litwinom i Rusinom, wolność 
zupełną pozostania w związku z Polską, lub też rozporządzenia sobą według własnej 
woli. W obecnych jednak naszych działaniach przygotowawczych poczytujemy 
sobie na najwyższy obowiązek dołożyć wszelkich starań, żeby Litwa i Ukraina 
postępowały równolegle z Polską i żeby powstanie narodowe objęło jednocześnie 
wszystkie części naszej uciśnionej Ojczyzny”.

Michał Bakunin w głośnej londyńskiej broszurze z 1862 r. stawia! pytanie: 
co będzie, jeżeli chłopi „litewscy, białoruscy, inflanccy, kurlandcy i ukraińscy” 
nie zgodzą się na granice 1772 roku Polska młodzież studencka w Kijowie i 
innych uczelniach Cesarstwa nastawiona była radykalnie, uprawiała ukraińskie 
„chłopomaństwo” , a mimo to z tajnymi kółkami ukraińskimi nie doszła do porozu
mienia. Dla ukraińskich rewolucjonistów - bardzo jeszcze wtedy nielicznych - gra
nica 1772 r. była nie do przyjęcia, jako że przepolawiala ona Ukrainę. Na drugim 
końcu Kresów Konstanty Kalinowski drukował dla białoruskiego ludu „Mużycką 
Praudę” . Głosił w niej hasło chłopskiego powstania przeciw carskiemu i pańskiemu 
uciskowi. Kalinowski współdziałał z czerwonymi w Wilnie; ci zaś - chociaż herbowi i 
polskojęzyczni - uparcie odmawiali podporządkowania się Komitetowi Centralnemu 
Narodowemu w Warszawie.

W styczniu 1863 r. Komitet ten wezwał naród do walki o niepodległość, w 
granicach 1772 r. Posługiwał się pieczęcią dwuherbową z Orłem i Pogonią. W maju 
tego roku Rząd Narodowy wprowadził do pieczęci herb trzeci: Michała Archanioła, 
jako symbol Rusi. Manifest Rządu z 10 maja uznawał Litwę i Ruś „za części 
zupełnie równe z Koroną i wespół z nią jedną państwową całość Polski stanowiące” . 
Jednocześnie dawał zapewnienie „pobratymczym ludom Litwy i Rusi złączonym z 
Polską najrozleglejszego rozwoju narodowości ich i języka” . Litwa i Ruś, stosownie 
do tej wykładni, stanowić miały część składową wywalczonej wspólnie Ojczyzny, 
ale część odmienną od Polski rdzennej. Z chwilą proklamowania demokratycznych 
zasad równości obywateli musiał także Rząd Narodowy uznać, że zamieszkują te 
ziemie nie tylko Polacy.

Partyzantka 1863 r. przerzuciła się z Kongresówki na Litwę i Ruś, lecz przy
brała większe rozmiary tylko tam, gdzie poparła ją  ludność chłopska, a zatem w 
województwach: kowieńskim, wileńskim, po części grodzieńskim. Istotną rolę ode
grał czynnik wyznaniowy, stawała bowiem do walki wieś katolicka, gdzieniegdzie też 
przymuszona do schizmy unicka. Ogól ukraińskich, większa część białoruskich i ło
tewskich chłopów występowała przeciwko powstaniu, firmowanemu przez szlachtę. 
Rewolucyjni przywódcy litewsko-białoruscy, tacy jak ksiądz Mackiewicz i „Kastuś” 
Kalinowski, oświadczali, że w sojuszu z Polską dążą do wyzwolenia litewskiego i 
białoruskiego ludu spod pańskiego i carskiego jarzma. Obstawali przy odrębności 
Litwy i Rusi nie zmierzając do zerwania z Polską. Klęska powstania przekreśliła 
ich zamiary - oraz pociągnęła za sobą dalsze, wydatne skurczenie się polskiego ele
mentu i polskiego stanu posiadania na wszystkich obszarach na wschód od Niemna
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i Bugu.
Po upadku powstania styczniowego sprawą Litwy i Rusi przestała się intereso

wać nie tylko Europa, ale nawet i Polska środkowa. Ziemiaństwo Ziem Zabranych, 
poddane ustawodawstwu wyjątkowemu, dbało już tylko o materialne i kulturalne 
przetrwanie. Kler rzymski, zastraszony i przetrzebiony przez represje, zaledwie byl 
w stanie doglądać uboższą ludność katolicką, uparcie trzymającą się tradycyjnych 
pies'ni i nabożeństw. W Warszawie wzięły górę tendencje: bądź ugodowe, bądź 
też „organiczne” - żadna z nich nie stawiała sobie za cel odzyskania niepodległego 
państwa. Nie podejmował tego postulatu kiełkujący na ziemiach polskich ruch 
robotniczy. Uczestniczyła w nim owszem, i to dość licznie, inteligencka młodzież 
kresowa, która zdobywszy zawód w uczelniach rosyjskich i nie znalazłszy pracy w 
rodzinnym kraju, w części szukała kariery w głębi Rosji, w części spływała do War
szawy. Emigracyjna irredenta wyrzekała się hasła 1772 roku; problem odtworzenia 
wielonarodowościowej Rzeczypospolitej myślala obecnie rozwiązać na zasadzie fe
deracji.

0  problemie tym pamiętano dobrze w Petersburgu. O stosunku caratu do Po
laków decydował w znacznej mierze wzgląd na Siewierozapadnyj i Jugozapadnyj 
Kraj (według urzędowej terminologii). Kraj - twierdzono - rdzennie rosyjski; naro
dowej odrębności Ukraińców i Białorusinów carat zdecydowanie zaprzeczał. Nadal 
za to liczono się w Petersburgu z niebezpieczeństwem polskim. Doświadczenie 1831 
i 1863 r. przekonało carskich dygnitarzy, że powstająca Polska niechybnie sięgnie 
po granice 1772 r. - a tym samym zechce odsunąć Rosję od Europy, od Bałtyku 
i Morza Czarnego. Rosyjska racja stanu wymagała zatem , ażeby Polska nigdy 
się nie odrodziła. Dlatego właśnie Rosja chciala panować i w Warszawie, dlatego 
też rządziła Priwislinskim Krajem twardą ręką, wyobrażając sobie, że uda się go 
zrusyfikować w ciągu dwóch-trzech pokoleń. Tak więc problem Litwy i Rusi leżał 
w jakiejś mierze u podstaw politycznego kursu Ilurki i Apuchtina w Warszawie.

Sentyment do polskich Kresów rozbudziła tymaczasem Trylogia Henryka Sien
kiewicza. Każdy czytający Polak w trzech zaborach żył teraz znów wspomnieniem 
o władztwie p o ls k ic h  magnatów na Zadnieprzu, harcach p o ls k ic h  zagończyków 
na Dzikich Polach, o sielzksim życiu p o ls k ic h  zaścianków na żmudzkiej Laudzie, 
o bohaterskiej obronie p o ls k ie g o  Kamieńca. W tym samym duchu oddziaływało 
Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, idące jej śladem powies'ei Marii Rodziewiczówny, 
opowiadania kresowych gawędziarzy: Chodźki, Ilelleniusza, Rollego i innych. W 
sercach polskich odżywał i zakorzenia! się wyidealizowany obraz wyśnionej, bajko
wej krainy, w której polscy rycerze, pionierzy, koloniści dokonywali przed wiekami 
wielkich czynów w krainie tym samym uznawanej za własną.

A przecież na tychże ziemiach i w tychże samych latach 80-tych aktywizowały 
się i inne narodowości. Między innymi żydowska. Wschodnie województwa daw
nej Rzeczypospolitej wchodziły w skład tzw. czerty osiedlosti i stanowiły jedno 
z głównych skupisk żydostwa w skali światowej. Fala pogromów, jaka się prze
toczyła przez Rosję po śmierci Aleksandra II, tu przede wszystkim zmobilizowała 
Żydów. Nowoczesny syjonizm rodzi się pomiędzy Odessą a Wilnem. Socjalistyczny
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Bund zostaje założony w Mińsku. Zarówno nacjonalizm, jak i socjalizm żydowski 
wytrącają z bezruchu żydowskie getto także w Polsce środkowej. Lepiej sytuowana 
burżuazja i inteligencja żydowska w Wilnie, Mińsku, Kijowie, asymiluje się raczej 
do kultury rosyjskiej.

Dużo bardziej brzemienną w skutki, z polskiego punktu widzenia, miała się stać 
krystalizacja świadomości narodowej w masach ludowych Litwy i Rusi. Procesy 
narodotwórcze, wspólne dla całej Europy środkowej, służyły interesowi polskos'ci w 
Polsce rdzennej, w miarę politycznego dojrzewania polskiego chłopstwa. Te same 
procesy na wschód od Bugu i Niemna jęły zagrażać polskości w tej mierze, w ja
kiej aktywizowały chłopów ukraińskich, białoruskich, czy też litewskich. Ludowy 
ruch ukraiński, wypiastowany przez inteligencję, żyjący poetycką tradycją Szew
czenki, znalazł ideologa w osobie Drahomanowa oraz historyka - Kruszewskiego. 
Bazę drukarską miał w Galicji wschodniej, gdzie ruch polityczny początkowo zwany 
„ruskim” wyłonił się już w roku 1848, od razu przeciwstawiając się Polakom.

W 1883 r. zaczęło ukazywać się „czasopismo wydawane przez miłośników 
Litwy” w języku litewskim: „Auszra” , czyli Zorza. Drukowało się ono w Pru
sach Wschodnich, gdyż carski rząd zakazywał litewskich druków, chcąc narzucić 
Litwinom grażdankę. „Auszra” dala początek politycznemu odrodzeniu Litwy: 
odwoływała się do jej historycznej przeszłości, głosiła hasło pracy organicznej... 
i stanowczo odrzucała identyfikowanie się z Polakami.

Zjawiska te nie uchodziły uwagi tych kól, na razie nielicznych, które pod koniec 
stulecia rozważały w Polsce szansę i potrzebę odzyskania niepodległości. Z grubsza 
rzecz biorąc, dałyby się wyróżnić trzy podejścia do problemu granic wschodnich 
przyszłej, hipotetycznej Polski.

Jan Ludwik Popławski, redaktor warszawskiego „Głosu” , wychodził z założenia, 
że skoro Polskę odrodzić zdoła tylko lud, zatem Polska da się odtworzyć tylko tam, 
gdzie lud mówi po polsku. „Nazwą kresy - definiował - obejmujemy te prowincje, 
w których żywioł polski tuziemczy lub zwykle napływowy znajduje się w znacz
nej mniejszości, jak również te ziemie nawet etnograficznie polskie, gdzie ludność 
nie jest narodowo w znaczeniu politycznym uświadomioną” . Pierwszy człon owej 
definicji odnosił się do „Litwy i Rusi” , drugi - do ziem zaboru pruskiego, Śląska, 
Pomorza, Prus Książęcych. „Państwo polskie - pisał Popławski w 1903 r. - mogłoby 
dla odzyskania dzielnic zachodnich zrzec się uroczyśnie wszelkich pretensji do pro
wincji wschodnich na rzecz Rosji i w ten sposób zapewnić sobie swobodę działań 
wobec Prus” . Zastrzega! przy tym, że „państwo polskie odstępując Rosji Ruś i 
Litwę nie mogłoby zabronić mieszkańcom tych dzielnic prowadzenia walki o prawa 
narodowe, ani przeszkadzać dążeniu do połączenia ich z Polską” .

Koncepcję ekspansji Polski także w kierunku wschodnim reprezentował Ro
man Dmowski. Budzący się dopiero litewski ruch narodowy Dmowski lekceważył; 
odrębność Białorusinów ignorował; doceniał w pełni niebezpieczeństwo ukraińskie, 
zwłaszcza w Galicji Wschodniej i stawiał mu opór. Pisał w Myślach nowocze
snego Polaka: „Tam, gdzie możemy pomnożyć swe siły i swą pracę cywilizacyjną,
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wchłaniając inne żywioły, żadne prawo nie zabrania nam tego, ale uczynić to nawet 
mamy obowiązek” . Był to program polonizacji Kresów.

Trzeci nurt mys'li niepodległościowej nawiązywał do tradycji Unii Ilorodelskiej: 
„wolnych z wolnymi, równych z równymi” . Bolesław Limanowski zakładał, że 
„Polacy, Ukraińcy, Litwini, Białorusini, Łotysze, po zrzuceniu jarzma ciążącego 
nad nimi, w swobodnym i powszechnym glosowaniu postanowią sami, czy 
mają oddzielić się od siebie granicami, czy też pozostawać w ścisłym ze sobą 
związku federacyjnym,,. Osobiście zaznaczał, że bliższe jest jego sercu to ostat
nie rozwiązanie. Ustawa Ligi Polskiej z 1887 r. postulowała „odzyskanie nie
podległości Polski w granicach przedrozbiorowych na podstawie federacyjnej i z 
uwzględnieniem różnic narodowościowych”. Koncepcję tę przejęła Polska Partia 
Socjalistyczna. Program jej uchwalony na zjez'dzie założycielskim (Paryż 1892 r. 
mówił o „równouprawnieniu narodowości wchodzących w skład Rzeczypospolitej 
na zasadzie federacji” .

W kraju tymczasem PPS, SDKP i inne ugrupowaniasocjalistów stawiały sprawę 
Litwy i Rusi głównie w kontekście własnego stosunku do ruchu rewolucyjnego w 
Rosji. SDKPiL starała się iść ręka w rękę z Socjal-Demokracją rosyjską - ta  zaś 
uznawała w teorii prawo wszystkich narodów do samookreślenia, lecz akceptując 
przyszłą niepodległość Polski nie chciała z góry przesądzać możliwości oderwania 
się innych narodów od państwa rozyjskiego. Bądź co bądź, jej polscy sojusznicy 
przybrali od 1900 r. nazwę Socjal-Demokracji Królestwa Polskiego i Litwy.

Uchawala III Zjazdu PPS z 1895 r. zakładała, że „najpewniejszym środkiem 
obalenia caratu będzie oddzielenie od dzisiejszego państwa rosyjskiego ujarzmio
nych przez carat narodowości” . Na odcinku litewskim polskie wpływy w ru
chu robotniczym pozostawały przemożne aż do schyłku XIX w. Józef Piłsudski, 
twórca organizacji wileńskiej PPS, stwierdzał w 1903 r. , że „na ziemiach Litwy i 
Rusi powstaną po zwycięstwie dwie lub trzy odrębne, niezależne republiki, które 
mogą połączyć się w jakiś związek federacyjny mniej lub więcej ścisły” . Osobiście 
Piłsudski byl przekonany, że „innej drogi Litwa nie ma, jak iść z nami razem, i to 
najściślej razem” .

Najróżniejsze spekulacje na temat przyszłości Kresów wcliodnich skonfronto
wane zostały nieoczekiwanie z rewolucją 1905 r. Sądząc z pozoru, polskość nagle 
odżyła na Litwie i Ukrainie, po uchyleniu ustaw wyjątkowych z czasów Murawiewa. 
Ziemiaristwo, kler, inteligencja zaczęły gorliwie krzątać się około pracy organicznej, 
zawiązywały się przeróżne towarzystwa i spółdzielnie, zakładano szkółki polskie, bu
dowano kościoły, teatry, puszczano w ruch czasopisma. Konserwatywna ordynacja 
wyborcza sprawiła, że w pierwszych dwu kadencjach rosyjskiej Dumy reprezenta
cja zachodnich guberni składała się niemal wyłącznie z polskich ziemian. Mogło się 
zdawać, że jest to nadal kraj polski. Rzeczywistość była odmienna. W roku re
wolucji wyszły na powierzchnię dotąd zakonspirowane organizacje mniejszościowe, 
przede wszystkim ukraińskie. Kierowało nimi młode pokolenie inteligencji, nasta
wione antyrosyjsko, ale przede wszystkim antypolsko - ponieważ antyziemiarisko. 
Złowróżbnie dla polskich kresowców brzmialo rzucone hasło reformy rolnej. Opo
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wiadali się za nią w Dumie także posłowie ND, co mogło oznaczać, że partia spisała 
już Kresy wschodnie na straty, „że Polska w nich przyszlos'ci swojej upatrywać nie 
może i niech te prowincje same o sobie radzą” . (E.Woynilłowicz).

Podobnie ożywiło się życie polityczne Białorusi, wokół tygodnika „Nasza Niwa” 
skupiła się przyszła kadra białoruskich działaczy politycznych. Przede wszystkim 
moblilizowali się Litwini. Własne ich ruch odczuli polscy kresowcy najdotkliwiej. 
Zawsze i szczerze kochali Litwę uznając w niej - tak jak Mickiewicz - własną 
Ojczyznę. Nagle okazywało się, że Litwini nie tylko nie chcą słyszeć o polskos'ci, ale 
i zamieszkałych na Litwie Polaków mają za spolonizowanych Litwinów, domagają 
się od nich zmiany przekonań i języka - ba, nawet imienia i nazwiska! To, że Li
twini tak, jak i Polacy byli katolikami rzymskimi, pogarszało tylko sytuację; na 
terenach etnicznie mieszanych wybuchały teraz w kos'colach gorszące spory i bójki 
o język nabożeństw. Katolicka hierarchia daremnie próbowała organizować w Wil
nie chadeckie, polsko-litewskie centrum, jako zaporę przeciwko radykałom z jednej, 
nacjonalistom z drugiej strony.

Niektórzy przedstawiciele kresowej arystokracji i ziemiaństwa deklarowali się 
wtedy jako Litwini, czy też Białorusini - licząc na to, że w nowo tworzących się 
społeczeństwach narodowych zachowają przewodnie stanowisko, a także latyfun- 
dia. Wielu naśladowców nie znaleźli. Większe znaczenie miała w początku stulecia 
grupa tzw. krajowców, inteligencka elita miejscowego, ziemiańskiego pochodze
nia. „Krajowcy” deklarowali się jako obywatele dawngo Wielkiego Księstwa Li
tewskiego, w którym «'">gi współżyli zgodnie ludzie różnej wiary i języka. Również 
i dziś, sądzili krajowcy, pełne równouprawnienie wszystkich zamieszkujących ten 
kraj narodowos'ci zdoła zapewnić osobny twór państwowy, niezawisły od Polski, 
chociaż pozostający z nią w bliskich stosunkach. Masowego poparcia ta liberalna 
koncepcja nie uzyskała.

Wybuch wonjny 1914 r. rozbudził nadzieje wszystkich uciśnionych narodowo
ści środkowej Europy - nadzieje, których zrazu nie usprawiedliwiała ciężka, albo 
wręcz koszmarna teraźniejszość. Polskie życie polityczne stało pod znakiem sporu 
o orientacje. Ani jednak prorosyjska, ani proaustriacka orientacja nie mogła w 
pierwszym roku wojny zająć otwartego stanowiska w sprawie Kresów wschodnich. 
Rzecz stanęła na porządku dziennym w połowie 1915 r., kiedy to armie państw 
centralnych ruszyły na Wschód, a potem zatrzymały się na linii Dyneburg -  No
wogródek -  Pińsk. W ciągu dwu z górą lat ziemie ukraińsko-białoruskie wraz z 
zamieszkałą je polską ludnością przedzielone były linią okopów, co miało zaważyć 
na przyszłej ich egzystencji.

Wileńscy Polacy, karani przez pięćdziesiąt lat za samo odezwanie się pa polski 
na ulicy, teraz poczuli się znowu u siebie. Niemniej ignorowali pretensje do Wilna 
Litwinów, którzy pod niemiecką okupacją zakładali zręby państwowości. Ale i po 
drugiej stronie frontu ewakuowani na wschód warszawiacy „galwanizowali” polskie 
życie polityczne i kulturalne w Kijowie, Mińsku, ba, w Piotrogrodzie i Moskwie. Z 
satysfakcją ogól Polaków witał upadek caratu, z zapałem wcielał w życie autonomię 
kulturalną, przyznaną polskiej mniejszości przez Rząd Tymczasowy. Ale wnet po
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tem podniosła się w całym państwie fala chłopskiej rewolucji i w ciągu kilku miesięcy 
zmiotła z powierzchni ziemi ogół polskich dworów na wschód od linii okopów.

Ziemiaństwo i środowiska polskie z nim związane szukały ratunku w trzech 
polskich korpusach, jakie wyrosły wtedy z rozkładu carskiej armii. Te jednak for
macje rychło zostały rozbrojone przez Niemców. Na Ukrainie ziemianie pokładali 
nadzieję w reżimie hetmana Skoropadskiego, patronowanym przez tychże samych 
Niemców; ale potęga niemiecka już kruszyła się na froncie zachodnim. Kresowcom 
pogrążonym w chaosie wojny domowej świtała jedna już tylko nadzieja, że przyjdzie 
ich wyzwolić z zachodu żołnierz polski, żołnierz odrodzonej Rzeczypospolitej.

Tymczasem w odradzającym się państwie polskim ścierały się dwie koncep
cje polityki wschodniej: aneksyjna Narodowej Demokracji oraz federacyjna obozu 
belwederskiego. Doktryny te nie były przeciwstawne: obie zmierzały do objęcia 
zasięgiem wpływów Polski obszarów wschodnich, jak daleko się tylko da. Piłsudski 
ideę federalną traktował instrumentalnie. Dmowski na początku 1919 r. wytyczał 
granice Polski na Berezynie, Teterewie i Smotryczu. Tłumaczył się ów ekspansjo
nizm niewygasłą jeszcze tradycją granic 1772 roku; ugruntowanym przekonaniem 
o polskości Wilna i Lwowa (o Lwów toczyła się wtedy bratobójcza walka); wiarą, 
że stoją otwarte przed Polską - za wsparciem Ententy - wielkie możliwości; grozą, 
jaką budziła nadciągająca ze wschodu Bolszewia, przed którą trzeba ratować roda
ków; zrozumiałym brakiem zaufania do alternatywnej, „białej” Rosji; oraz najmniej 
wybaczalnym lekceważeniem państwowotwórczych racji Litwinów, Białorusinów i 
Ukraińców.

Piłsudski zmierzał do odsunięcia Rosji - obojętnie, czerwonej czy białej - jak naj
dalej na wschód. Uchwała PPDSD z 1916 r. postulowała „utworzenie niepodległego 
państwa polskiego w granicach Królestwa Polskiego i Galicji; zabezpieczonych od 
wschodu krainami stanowiącymi niegdyś część Rzeczypospolitej Polskie” . Owe kra
iny „zabezpieczające” - Litwa, Białoruś, Ukraina - tak czy inaczej pozostawałyby w 
orbicie wpływów polskich. Koncepcji tej nie można było urzeczywistnić, zabrakło 
na to Polsce militarnej siły, zabrakło poparcia Europy (ta ostatnia sugerowała nam 
„linięCurzona” , tj. granicę etnograficzną). Ale zabrakło także dobrej woli po stro
nie Polski i po stronie ewentualnych jej wschodnich partnerów. Z polskiego punktu 
widzenia polityka federacyjna zagrażała polskości Wilna i Lwowa. Z punktu widze
nia ukraińskiego i białoruskiego groziła powrotem na Kresy polskich obszarników.

Po dramatycznych perypetiach 1920 r. wojna polsko-rosyjska zakończyła się 
kompromisem. Ze stanowiska litewskiego, białoruskiego i ukraińskiego kompromis 
był fatalny. Polskie społeczeństwo przyjęło go z uczuciem ulgi. Wschodnią granicę 
Polski wytyczył traktat ryski. Nie była to granica fortunna, ani ze strategicznego, 
ani z gospodarczego punktu widzenia. Mimo to chciano uważać ją za trwałą. Wraz z 
jej ustanowieniem przegrały obie polskie koncepcje polityki wschodniej. Nie doszło 
do federacyjnych układów, z braku kontrahentów, albo też ich niechęci. Ostatnia 
tego typu akcja Piłsudskiego, Litwa Środkowa, nie ostała się, wyklęta przez Litwi
nów, nieakceptowana przez Polaków. Nie powiodła się też polityka aneksyjna, jako 
że włączonych do Polski mniejszości słowiańskich nie zdołano ani zasymilować, ani
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pozyskać dla nowej państwowości.
Teraz dopiero, dla określenia wschodniej połaci państwa, upowszechnia się ter

min: Kresy. Historyczne określenia: „Litwa i Ruś” stają się politycznie nie
wskazane. Urzędowa nomenklatura lat międzywojennych wyróżniała wojewódz
twa wschodnie oraz południowo-wschodnie. Potocznie mówiło się: Wileńszczyzna, 
Małopolska wschodnia. Wschodnią część byłego zaboru austriackiego zaczyna się 
zaliczać do „Kresów” , choć dotąd nazwa ta nie rozciągała się poza zabór rosyjski. 
Nowy termin „Kresy” w powszechnym odczuciu nie obejmował ziem położonych 
poza demarkacją ryską, aż po granice 1772 roku. Zniknęło już z tamtych terenów 
ziemiaństwo polskie: utrzymały się jego uszczuplone resztki na Litwie Kowień
skiej i w Inflantach polskich. Polskojęzyczną ludność drobnoszlachecką i chłopską, 
pozostałą w Związku Radzieckim, wymazano jakby z pamięci.

Na Kresach przyłączonych w latach międzywojennych wzmocnił się element pol
ski. Przybyło osadników wojskowych, administracji cywilnej, pracowników oświa
towych i księży. Odzyskano część zabranych na cerkwie kościołów. Odżył Uniwer
sytet Stefana Batorego, wskrzeszono Liceum w Krzemieńcu. Znaczny okazał się 
też w dwudziestoleciu wkład środowisk polskich Wilna i Lwowa w rozwój kultury 
i nauki polskiej. Kresy budziły w owych latach różnorodne skojarzenia uczuciowe. 
Nawiązywano nadal do tradycji polskiej misji cywilizacyjnej na Wschodzie, pol
skich czynów bojowych w walce z „pohańcem” (por. harcerską piosenkę „o ry- 
cerazch znad kresowych stanic”). Misję osłony Kresów przejął Korpus Ochrony 
Pogranicza. Współczesną wersję przygodowego romansu wschodniej rubieży dał 
Sergiusz Piasecki w Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy.

Chętnie też przypominali kresowcy o ważkim wkładzie ziem wschodnich w dzieje 
ogólnonarodowe. Kresy wszak dały Polsce Kościuszkę, Mickiewicza, Traugutta, 
Piłsudskiego... Obowiązek kresowców zachowania tych terenów dla Polski po
legał już od pokoleń na utrzymywaniu ziemi, wiary i języka, na oddziaływaniu na 
ludność „tutejszą” , o nie skrystalizowanym jeszcze poczuciu narodowym. Doma
gano się więc od instytucji centralnych świadczenia na rzecz Kresów, zagrożonych 
przez komunizm i przy tym antypolskie irredenty. Wysuwano postulaty wspiera
nia, a przynajmniej nieszykanowania ziemiaristwa, opiekowania się drobną szlachtą 
w Malópolsce wschodniej, rozbudowy polskiego szkolnictwa. Nad podtrzymaniem 
polskiego ducha na Kresach pracowała osiadła w Wilnie „Reduta” Juliusza Osterwy, 
wizytująca dziesiątki miast kresowych.

Ważną ostoję polskości na Kresach widziano w katolicyz'mie. Opinia publiczna 
czuwała nad utrzymaniem polskiego charakteru Kościoła. Sprzyjały temu dość 
liczne, międzywojenne fundacje zakonne na Kresach. Niechętnie natomiast od
noszono się do lansowanych z Watykanu nowych prób propagowania Unii z pra
wosławiem.

Jednocześnie zaś posiadanie Kresów nastręczało państwu polskiemu proble
mów. Była to „Polska B” - niedoinwestowana, gospodarczo niewydolna dzielnica, 
pozbawiona perspektyw rozwoju. Wzrastające w niej napięcia narodowościowe 
stanowiły pożywkę dla komunistycznej propagandy. Na białoruskich nacjonali
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stów oddziaływał Mińsk. Zatarg z Litwą o Wilno odcinał to miasto od natu
ralnych powiązań z Bałtykiem. Wrzenie podsycane przez ukraińską irredentę na 
południowym wschodzie dawało powód do brutalnych pacyfikacji, które nie przy
sparzały Polsce dobrego imienia w świecie. Samowola administracji, nasilająca się 
po zamachu majowym przybierała bardziej drastyczne formy we wschodnich woje
wództwach. Na Kresach leżały wszak Brześć i Bereza.

Katastrofą stała się dla Kresów II wojna światowa. Masowe wywózki na 
wschód ludności polskiej (1939-1941); masowe egzekucje hitlerowskie, zwłaszcza 
ludnos'ci żydowskiej; buszowanie kilku zwalczających się nawzajem partyzantek; 
krwawe porachunki ukraińsko-polskie; na koniec zaś wkroczenie Armii Czerwonej i 
w następstwie tego ewakuacja („repatriacja”) ludności polskiej na zachód, przede 
wszystkim zaś środowisk mieszczańsko-inteligenckich - wszystkie te bolesne procesy 
przetrzebiły element polski na Kresach w skali dotąd niespotykanej. Polska Rzecz
pospolita Ludowa, przesunięta ku zachodowi, zrezygnowała z ziem wschodnich i 
w ciągu długich dziesięcioleci utrudniała publiczne poruszanie kresowej tematyki. 
Osiedli w Polsce wychodźcy ze wschodu przechowywali tę pamięć w milczeniu. 
Otwarcie pielęgnowali ją  wychodz'cy na emigracji, w literaturze pamiętnikarskiej 
i powieściowej, z czasem również naukowo-historycznej, poświęconej tragicznym 
losom ludności polskiej za Bugiem, w latach 1939-1945.

Kontakty Polski z Kresami, wzajemne odwiedziny i wycieczki ożywiły się w 
łatach 1980-tych. Pamiętniki kresowców, powieści o tematyce kresowej, naukowe 
opracowania dziejów tych ziem w czasie ostatniej wojny zaczęły również ukazywać 
się w kraju. Owiane sentymentalną mgiełką wspomnienia: autentyczne, skompo
nowane, zbeletryzowane poświęcone głównie polskim dworom, ale i środowiskom 
nieziemiariskim, uważać można za wyraz nostalgii schodzącego ze sceny, przedwo
jennego pokolenia.

Wśród Ukraińców, Białorusinów i Litwinów samo posługiwanie się przez Pola
ków terminem „Kresy” budzi obecnie nieprzyjazne skojarzenia. Tymczasem zaś 
to samo pojęcie „Kresów” zaczyna być przenoszone na tereny Polski przylegle 
do obecnych jej granic wschodnich i zachodnich, a to ze względu na odrębną ich 
problematykę etniczną, gospodarczą i kulturalną.

J.L .P oplaw ski, Pisma polityczne, Kraków 1910; A .Ż ółtow sk i, Border of Europe, 
Cambridge 1950; K.G ru n  berg , Polskie koncepcje federalistyczne 1864-1918, Warszawa 
1971; S .K lenie wicz, Wpływ zaboru rosyjskiego na swiadomos'c społeczeństwa polskiego, 
„Dzieje Najnowsze” 1977; F .G ross, Kresy. The Frontier of Eastern Europe, „Polish 
Review” 1987; Między Polską etniczną a historyczną. Polska mys'l polityczna XIX  i XX  
wieku, tom VI, pod redakcją W.Wrzesińskiego, Wroclaw 1988; J .B a rd ach , O dawnej i 
niedawnej Litwie, Poznań 1988.
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DATY URODZIN JAGIEŁŁY I WITOLDA
P rzyczynek  do genealogii G iedym inow iczów  1

Genealogię panującej na Litwie dynastii Giedyminowiczów ułożył w pierw
szej połowie XIX w. Teodor Narbutt, przygotowując piąty tom swego monumen
talnego dzieła zatytułowanego Dzieje narodu litewskiego* 1 2. Uwagę zwraca godny 
patriarchów biblijnych lub górali kaukaskich wiek, jaki osiągali według Narbutta 
członkowie rodu3. W następnych latach dokonano licznych korekt i poprawek tego

Zastosowano następu jące skró ty  w ydawnictw  źródłowych:
LEKU - Liv-, Esth- und K urlandisches Urkundenbuch, wyd. F .G . Bunge 
M PH  - M onum enta  Poloniae Historica
PSR L - Polnoe Sobranie R usskich  Letopisej'.

t. I, M oskva 1962 (reprin t): Lat. Suzdalski (Suzda l’skaja letopis’), P rodolzenie po  Aka- 
dem ićeskom u spisku
t. V, Sank t P e terb u rg  1851: Sofijski I  Lat. (Sofijskaja pervaja letopis)
t. XI, Sank t P e terb u rg  1897: Lat. N ikonow ski (Letopisnyj sbornik, im enuem yj Patriarśeju  
iii N ikonovskoju letopis’ju)
t. XVII, Sank t P e te rb u rg  1907: Zapadnorusskije letopisi
t. XXV, M oskwa - L en ingrad  1949: M osk. let. svod, (M oskovskij letopisnyj svod końca X V
V .)

t. XXVII, M oskva - L eningrad 1962: Sokraść. let. svody (Sokraścennye letopisnye svody 
końca X V  v. )
t. XXXV M oskva 1980: Letopisi belorussko-litovskie 

SH Pr II-III -  Scriptores rerum Prussicarum , t ., II, Leipzig 1863, t. III , Leipzig 1866

1Jest to  d ruga  pozycja  z serii przyczynków pośw ięconych dziejom  tej dynastii. P ierw szy z 
nich T . W a s i l e w s k i ,  Trzy m ałżeństw a wielkiego księcia L itw y Olgierda. P rzyczynek do gene
alogii G iedyminowiczów  ukazuje się w: K u /iu ra  średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane 
Aleksandrowi G ieysztorowi w 50-lecie pracy naukowej, W arszawa 1991. W ykorzystujem y u s ta 
lenia tego artyku łu  poniżej. Stosujem y pisownię polską: G iedym in, Olgierd, K ie js tu t zam iast 
naśladującej łacińską lub  niem iecką: Gedim inus, O lgerdus, K eystu tus itp .

2T . N a r b u t t ,  Dzieje narodu litewskiego , t. IV, W ilno 1838, tablice genealogiczne II I  i IV, 
zob. także I d e m ,  D zieje starożytne narodu litewskiego, t. I. Mitologia Litewska, W ilno 1835, s. 
156-161 (cy t. dalej N a r b u t t ,  Dzieje)

3 G iedym in urodzony w 1257 r. m iał dożyć la t  84, N a r b u t t ,  Dzieje, t. IV, s. 626. Z synów 
jego O lgierd m iał um rzeć w 1377 r. w wieku la t  81, ibidem, t. V. Od śm ierci Gedymina do 
bitwy nad Worsklą, W ilno 1839, s. 232, a  K ie js tu t urodzony w 1297 r. został według N a rb u tta  
zam ordowany w wieku 84 la t ,  ibidem, s. 298. L u b art urodzony w 1299 r. zm arł około 1384 r., 
ibidem, t. I, s. 156-161, t. IV, s. 626. W następ n y m  pokoleniu  urodzony w 1350 r. Jagiełło m iał 
um rzeć według N a rb u tta  w wieku 84 la t ,  ibidem , t. V, s. 233-240, a  najm łodszy  Olgierdowicz 
Świdry giełło urodzony  rzekom o w 1356 r. m iał dożyć do 96 la t  ( ibidem, s. 302). Spos'rod
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dzieła. Największe w tym zakresie zasługi położyli Kazimierz Stadnicki i Józef 
Wolff, którzy zakwestionowali najbardziej nieudolne falsyfikaty Narbutta. Kazi
mierz Stadnicki nadal jednak uwzględniał przekazy głównego falsyfikatu Narbutta, 
zwanego przez niego rękopisem raudańskim (rawdańskim)4, a Józef Wolff uważał 
jedynie, że rękopis ten jest podejrzanej wiarygodności5. Dopiero Kazimierz Cho- 
dynicki wykazał w 1926 r., że tzw. rękopis raudański jest falsyfikatem Narbutta6. 
Nadal jednak cieszyły się uznaniem liczne, przez nikogo nie kwestionowane „źródła” 
autora Dziejów narodu litewskiego, przez niego samego sfabrykowane i w dużej 
mierze oparte na zbieranych przez Narbutta późnych, przeważnie niewiarygodnych 
przekazach, powstałych w XVI - XVIII w. Z części swych zarzutów dotyczących 
Kroniki Bychowca wycofał się później sam Chodynicki, wobec czego jego ustalenia, 
dotyczące rękopisu raudańskiego podawano w wątpliwość7. Problem falsyfikatów 
Narbutta pozostaje więc nadal otwarty8.

W latach 1911 - 1939 korygowaniem i uzupełnianiem ustaleń Teodora Narbutta 
zajął się raz jeszcze, po Stadnickim i Wolffie, Józef Puzyna9. Zastąpił on jednak 
falsyfikaty i fantazje Narbutta swymi nieprawdopodobnymi i niekrytycznymi spo

synów K ie js tu ta  W itold  urodzony w 1344 r. m iał um rzeć w wieku 86 la t  ( ibidem, s. 302), a 
Zygm unt (1348-1440) zginął w wieku 82 la t  ( ibidem , s. 302). Długo żyli naw et ci, k tórzy  zeszli 
śm iercią gwałtowną, tak  ja k  K ie js tu t i Z ygm unt. Należeli do n ich  N arym unt (1277-1348) poległy 
n a d  S traw ą ( ibidem, t. IV, s. 626) oraz dw aj n a js ta rsi Olgierdowicze Andrzej Polocki i b ra t 
jego D ym itr B riański, k tó rzy  obaj zginęli n ad  W orskłą w 1399 r. Zestawienie tych  d a t  zdradza 
dowolność i p a trio ty czn ą  fan tazję  N a rb u tta , zadziw ia nas jed n a k  uporczyw e podtrzym yw anie 
większości tych  d a t przez współczesnych historyków .

4K. S t a d n i c k i ,  Synow ie G iedymina wielko-władcy Litw y, M onw id -  N a rym un t-Jew nu ta  -  
Koryat, t.I, wyd. II  p rzerób, i p o p r., Lwów 1849; wyd. III, Lwów 1881, t. II  Lubart książę 
W ołyński , Lwów 1853; I d e m ,  Bracia Władysława Jagiełły Olgerdowicza, króla Polski, wielkiego 
Xięcia Litw y, Lwów 1867,; I d e m ,  Olgierd i K iejstu t synowie Giedymina, w.księcia Litw y, Lwów 
1870; I d e m ,  Dodatki i poprawki do dzieła ’ Bracia Władysława Jagiełły i Olgierda ’, Lwów 1868.

5J. W o lf f ,  R ód Gedymina. Dodatki i poprawki do dzieł Hr. K . Stadnickiego: 'Synowie  
G edym ina’, ’Olgierd i K ie js tu t’ i ’Bracia Władysława Jagiełły’, Kraków 1886, s. 6 i p rzyp . 7, s. 
7 i przyp. 3, s. 6-9 i p rzyp . 1. (cyt. dalej W o lf f ,  R ód Gedymina).

6K. C h o d y n i c k i ,  Ze studiów  nad dziejopisarstw em  rusko-litew skim , tzw. rękopis R audań
ski, „A teneum  W ileńskie” 1925-1926, R . 3, zesz. 10-11, s. 387-401 uznał ten  rękopis za  falsyfikat. 
Zakwestionował również autentyczność K roniki Litew skiej (Bychowca), ibidem, s. 402; poczem  
sam  wycofał się z tego poglądu  w następ n y m  swym  artykule, Geneza i rozwoj podania o zabój
stwie Zygm unta K iejstu tow icza  ( Ze studiów nad dziejopisarstwem  litewskim ), „A teneum  W ile
ńskie” 1928, R .5, zesz. 15, s. 79-103. O słabił ty m  znaczenie swych u sta leń  dotyczących rękopisu 
raudańskiego.

7 Jeszcze w 1968 r. Zygm unt W dowiszewski kw estionując d a tę  u rodzen ia  G iedym ina usta lo n ą  
przez N a rb u tta  n a  podstaw ie  tzw. rękopisu  raudańskiego ograniczył się do ostrożniejszego stw ier
dzenia: „źródło to  jes t najpraw dopodobniej falsyfikatem  N a rb u tta ” — Z. W d o w i s z e w s k i ,  Ge
nealogia Jagiellonów, W arszaw a 1968, s. 146, przyp . 6.

8 Pozostało w obiegu naukow ym  wiele nie w ykrytych falsyfikatów N a rb u tta , ja k  np . tzw. Ge
nealogia ksiaiża(t mazowieckich  W argockiego lub  zapiska genealogiczna o żonie O lgierda M a
rii W itebskiej dop isana rzekom o do zaginionego rękopisu K roniki Litew skiej Bychowca, zob. 
T . W a s i l e  w s k i ,  Trzy małżeństwa, op. cit., passim .

9J. P u z y n a ,  O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego, „M iesięcznik H eraldyczny” (cyt. da 
lej „Mieś. H er.” ) 1911, t. IV , s. 6-15, 43-47, 74-82, I d e m .  N arym unt Gedyminowicz, „M ieś.H er.” 
1930, t. IX, s. 4-6, 26-28, 33-38.
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strzeżeniami. Uznawał nadal wartość źródłową rękopisu raudańskiego 10 11. Uważał, 
że jedna i ta sama osoba, zazwyczaj prawosławny książę, mogła występować wy
miennie pod imionami bądź Hleba, bądź Dawida, wyłącznie z tej racji, że patronem 
świętego Hleba był prorok Dawid 11. Wyprowadził dynastę Giedymina od syna 
króla Anglii Haralda, poległego w 1066 r. pod Hastings12.

Z ustaleń Puzyny powszechne uznanie zyskały daty urodzin Jagiełły (1350) i Wi
tolda (1352), a przede wszystkim stwierdzenie, że Witold był o dwa lata młodszy 
od Jagiełły 13. Założenie to stało się odtąd niemal aksjomatem14. Większość po
przedników Józefa Puzyny uważała jednak, że Witold był o kilka lat starszy od 
Jagiełły15, miał się bowiem urodzić według Narbutta w 1344 r., jako najstarszy syn 
Kiejstuta i Biruty Zmudzinki16, a Jagiełło w 1350 r., jako najstarszy syn Olgierda 
i Julianny Twerskiej17.

Jako najstarszy syn tej pary monarszej Jagiełło został odnotowany dopiero w 
powstałych w państwie moskiewskim (lecz nie w samej Moskwie) dziełkach publicy
stycznych z początków XVI wieku18. Natomiast najwcześniejszym źródłem litew
skim stwierdzającym rzekome starszeństwo Jagiełły jest niezbadana dotąd należycie 
Kronika Litewska trzeciej redakcji, znana najpełniej z rękopisu należącego niegdyś 
do Aleksandra Bychowca, a zawierająca zaginione wcześniejsze kroniki litewskie. 
Duże fragmenty tekstu analogicznego z tekstem Kroniki Litewskiej trzeciej redak
cji (rkps Bychowca) odnajdujemy w rękopisie jewreinowskim w postaci wstawek 
rozszerzających tzw. Kronikę Litewska, drugiej redakcji, którą przekazuje podsta
wowy tekst tego rękopisu19.

10J. P u z y n a ,  O pochodzeniu, loc. cit.
11I d e m ,  N arym unt Gedyminowicz, loc. cit.
12I d e m ,  Początki państwowości i dynastii litewskiej według najnowszych badań, „N auka i 

Sztuka" 1947, t.V I, s. 152-170; S. M. K u c z y ń s k i ,  Jagiełło, ok. 1351-1434, W arszawa 1985, 
s. 21 uważał powyższe pochodzenie za  praw dopodobne.

13J. P u z y n a ,  Kiedy urodził się W itold i co w iem y o rodzie jego m atki, „M ies.H er.” 1930, t. 
IX, s. 130-131.

14W. D w o r z a c z e k ,  Genealogia. Tablice, W arszaw a 1959, tab l. 15 zatytu łow ana: K siążęta  
litewscy, potomkowie Gedymina  oraz Z. W  d o  w i s z  e w s k i ,  Genealogia Jagiellonów, W arszawa 
1968, s. 14. W edług W ielkiej Encyklopedii Powszechnej P W N , t. X II, W arszawa 1969, s. 364 
wielki książę Litwy W ito ld  - A leksander u rodzony by ł ok. 1352 r.

15K. S z a j n o c h a ,  Jadwiga i Jagiełło 1374 ~ 1413- Opowiadanie historyczne, t. I -  II, W arszawa 
1974, s. 308.

16T. N a r b u t t ,  Dzieje, t. V Od śm ierci Gedymina do bitwy nad Worsklą , W ilno 1839, s. 240.
17Ibidem, t. V, s. 240.
18W yd. G. B u g o s l a v s k i j ,  Sokraśćennaja Litovskaja letop is’ naćala X V I  v., w: Smolenskaja  

Starina, vyp. 1, ć. 2, Sm olensk 1911, s. 7, oraz Rodoslovie litovskago knjazestva, s. 17.
19K ronika Litewska  trzeciej redakcji (rkps Bychowca) wym ienia Jagiełłę jako  n a jstarszego  syna 

O lgierda i Julianny, PSR L  XV II, kol. 501 (Kronika Litew ska, rękopis A leksandra Bychowca) i kol. 
377 (tekst K roniki Litew skiej trzeciej redakcji w ystępujący w p ostaci in terpo lacji w rękopisie Ew- 
reinowskim , k tó re  wydawcy wyodrębnili d ruk iem  rozstrzelonym . E dycja  Ulaśćika, PSR L XXIV, 
1980, s. 214 n . n ie wyróżniła tych  wstawek. Nazwę Kronika Litew ska  trzeciej redakcji dajem y, 
odrzucając term inologię zaproponow aną przez J. O c h m a ń s k i e g o ,  Nad ’Kronika, B ychow ca’ 
„S tud ia  Źródłoznawcze” 1967, t. 12, s. 155-163, całej Kronice  przekazanej najpełn ie j w rękopisie 
A leksandra Bychowca, a  n ie tylko jej h ipo te tycznej pierwszej części, niezachowanej jako  dzieło
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Zaginioną Kronikę Litewską trzeciej redakcji (Bychowca) odnalazł w rękopisie 
należącym do książąt Jawnutowiczów Zaslawskich -  Maciej Stryjkowski i 
zużytkował ją  następnie w swych dziełach, w streszczeniu uzupełnionym własnymi 
komentarzami i dopełnieniami zaczerpniętymi z innych źródeł20.

Według Kroniki Litewskiej trzeciej redakcji w interpolacjach do rękopisu jew- 
reinowskiego i w wypisach Stryjkowskiego Jagiełło był najstarszym synem Olgierda 
i Julianny. Kronika ta, powstała najwcześniej w połowie XVI w., zamieszcza 
jednak na tyle niewiarygodny wykaz dalszych synów tej pary monarszej, że nie 
możemy na niej się oprzeć i uznawać jej za źródło wiarygodne. Wykaz ten powtó
rzył za rękopisem książąt zaslawskich tejże Kroniki Litewskiej Maciej Stryjkowski, 
wprowadzając własne poprawki i uzupełnienia do jej tekstu. Według Stryjkow
skiego pierwszą żoną Olgierda była Uljana (Julianna), księżniczka witebska, a dru
giej jego żonie, księżniczce twerskiej nadał na podstawie kronik łitewsko-ruskich, 
źródeł Latopisu Hustyńskiego i źródeł pochodzenia cerkiewnego rzeczywiste imię 
chrzestne Julianny Twerskiej -  Maria21. Powtórzył natomiast Stryjkowski bez 
zmian błędny wykaz i kolejność starszeństwa synów Olgierda i Julianny - Marii w 
takiej postaci, w jakiej występowały już w Kronice Litewskiej trzeciej redakcji:

Kronika Litewska trzeciej redakcji (rkps 
Bychowca, PSRL XVII, kol. 501, por. ana
logiczny tekst rękopisu jewreinowskiego, 
ibidem, kol. 377 - druk rozstrzelony).

poniat kniaź weliki Olgierd... kniażnu 
Ulianu, y met s neiu szesł synów. Starszy 
Jagiejło Władysław; druhi Skirgayło tre- 
tij Szwitrygayło; czetwerty Korbut; piaty 
kniaź Dmitrey Korecki; szesty kniaź Wa- 
siley.

M. S t r y j k o w s k i ,  Kronika, t. II, 
Warszawa 1864, s. 57-58.

pojął Olgerd... drugą żonę Maryą 
imieniem, z którą miał naprzód Ja- 
giela,...; drugiego Skirgajła, który Kazi
mierzem; trzeciego Swidriliajła, który Bo
lesławem; czwartego Koributa, który Di- 
mitrem na chrzcie nazwany... piątego 
Dimitra,...szóstego Wigunta, który był 
ochrzczon w Ruską wiarę pirwej i nazwan 
Wasilem, a potym Alexandrein,...

Aż dwóch z sześciu synów Olgierda i Julianny wymieniony cli w Kronice Li
tewskiej trzeciej redakcji to postacie fikcyjne. Są nimi Dymitr Korecki i Wasil, 
wnukowie a nie synowie Olgierda. Pozostali wymienieni zostali w mylnej kolejności 
starszeństwa, zwłaszcza Dymitr (Briariski), który nie był nawet synem Julianny. 
Korybut występuje jako syn czwarty, należał zaś do dwójki najstarszych Olgierdo-

20Zob. niżej p rzyp . 57.
21M. S t r y j k o w s k i ,  K ronika polska, litewska, żm udzka i w szystkiej R usi, t .  II, W arszawa 

1946, ks. X II, rozdz. 13, s. 57-59. (cyt. dalej S t r y j k o w s k i ,  K ronika  ). M ałżonka O lgierda, 
księżniczka tw erska m iała  jed n a k  dw a im iona, gdyż Ju lian n a  było jej im ieniem  św iatow ym  ( m irsko  
ime według źródeł ruskich), a  im ię M aria  było jej im ieniem  chrzestnym , gdyż jak o  mniszka- 
skim nica o trzym ała n a  łożu śm ierci im ię M arina, a  im ię skim nicze m usialo mieć identyczny inicjał 
z im ieniem  chrzestnym , a  n ie z im ieniem św iatow ym  (dynastycznym ). K ronikarz znał niew ątpliw ie 
chrzestne im ię m atk i W ładysław a Jagiełły M aria, choćby ze względu na  m odlitw y n a  je j in tencję 
odpraw iane w kościołach krakow skich i wileńskich.
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wiczów. Trzeci na tej liście Swidrygiello był szóstym, lub raczej nawet siódmym, 
najmłodszym synem Olgierda, jak stwierdza to zwód metropolity Cypriana z 
1408 r.22

Błędy te powtórzy! wiernie Stryjkowski dorzucając do wykazu drugie imię Skir- 
gielly, Kazimierz zamiast Iwan. Wiarygodności tego wykazu, również w wersji za
proponowanej przez Stryjkowskiego, nie ratuje nawet jego poprawka, polegająca 
na zidentyfikowaniu rzekomego Wasila Olgierdowicza, w rzeczywistości wnuka 
Olgierda po Konstantym, jako autentycznego syna Olgierda i Julianny tak, jak 
i Korygiełlo - Kazimierz.

Nazwanie Jagiełły najstarszym synem Olgierda i Julianny Twerskiej oraz wy
mienienie go przez Kronikę Litewską trzeciej redakcji na czele wykazu nie może 
zatem stanowić dowodu starszeństwa Jagiełły w stosunku do pozostałych synów tej 
pary monarszej.

Jakov narecennyj Jagailo- Jakub nazwany Jagiełłą; wystąpił jako najstarszy syn 
Olgierda i Julianny również w kilku zabytkach publicystyki twersko-moskiewskiej 
powstałych w początkach XVI w., najpierw w Poslaniju23, opracowanym w latach 
1511-1521 przez Twerianina Spiridona - Sawwę, a następnie w latach 1514-1533 w 
tzw. Skróconym Latopisie Litewskim24 i w zbliżonych do niego tekstach: w tzw. 
Rodowodzie książąt litewskich wpisanym do Lalopisu Woskresieńskiego pod 1377 
rokiem25, lub w Nacale gosudarej Morskich powstałym w Moskwie po 1520 r. (wy
mienia Zygmunta Augusta)26. Źródłem tych zabytków moskiewskiej publicystyki 
politycznej było według R. P. Dmitrewej, wydawcy Posłanija Spiridona - Saw wy 
i związanego z nim Skazanija o knjazjach vladimirskich -  wcześniejsze Skazanije 
starszej redakcji27. Jego autor, zapewne pod wpływem zaginionej kroniki litew
skiej, która stała się pierwowzorem pierwszej części Kroniki Litewskiej trzeciej 
redakcji, uczynił Jagiełłę najstarszym z synów Olgierda i Julianny, tym bardziej, że 
jako „króla” Litwy stale wymieniano go od 1377 r. wśród synów tej pary monarszej 
na pierwszym miejscu przed Skirgiełlą, który byl tylko wielkim księciem trockim28.

Ułożony przez Macieja Stryjkowskiego wykaz młodszych Olgierdowiczów, synów 
Julianny, powtórzył Teodor Narbutt dodając roczne daty ich urodzin oraz znane 
wcześniej Okolskiemu imię Lew jako prawosławne imię Świdrygielly29. Daty roczne

22Zob. niżej p rzyp . 85-88.
23W yd. R . P . D m i t r i e v a ,  Skazanie o kn ja z’ach vladimirskich, M oskva -  L eningrad 1955, s. 

159-170.
24W yd. G. B u g o s l a v s k i j ,  op. cii., s. 5-16.
25 Lałopis W oskresieński, PSR L  VII, 165 i 254. Inne edycje p rzy tacza  W o I f f ,  R ód Gedymina, 

s. 4, przyp . 1.
26 PSR L  XVII, kol. 593-600.
27R. P . D m i t r i e v a ,  op. cii., s. 14 n.
28Zob. czteroletni t r a k ta t  zaczepno-odpom y zaw arty  przez Jagiełłę i Skirgiellę z udziałem  ich  

m łodszych braci 31 października 1382 r. z Zakonem , Liv-, E sth-und  K urlandisches Urkundenbuch, 
nebst Regesten, herausgegeben von D r. F . G. von B u n g e ,  3 B and, Reval 1857, n r  1184, kol. 
393 (cyt. dalej LEKU III).

29N a r b u t t ,  Dzieje, t. V, s. 239-240, p o r. S. O k o l s k i ,  Orbis Polonus, t. I, C racoviae 1641, 
s. 546, K. N i e s i e c k i ,  Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicza, t. V, L ipsk 1840, s. 228. Lwa 
W ołyńskiego jako  szóstego syna O lgierda i Ju lian n y  wym ienia również Spiridon - Sawwa w swym
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urodzin zamieścił Narbutt przy Jagielle (1350 - 1434), Skirgielle (1352 - 1397), Świ- 
drygielle (1356-1452) i Dymitrze (1359-1398), w rzeczywistości Dymitrze Starszym 
Briańskim. Jedynie przy Aleksandrze - Wiguncie zaznaczył Narbutt, że „jego rok 
urodzenia niewymieniony nigdzie” 30. Wnosimy stąd, że Narbutt twierdził, iż zna
lazł powyższe daty urodzin w którejś z kronik litewskich, zapewne w rękopisie 
raudańskim, lub może zamierzał je wprowadzić jako interpolacje do zagubionej 
przez siebie Kroniki Litewskiej trzeciej redakcji, której jedyny rękopis uzyskany 
od właściciela Chmielnicy w powiecie slonimskim, Aleksandra Bychowca, wydał 
drukiem dopiero w 1846 r.31

Raz „ustaloną” datę urodzin Jagiełły powtarzali wszyscy niemal następcy Na- 
rbutta, łącznie z Józefem Puzyną, który niewątpliwie pod jego wpływem określił 
datę małżeństwa Olgierda z Julianną Twerską na 1349 r.32 Znacznie ostrożniejszy 
byl Henryk Paszkiewicz, stwierdzający, że Jagiełło „urodził się co najwcześniej około 
r. 1351 - a więc z chwilą śmierci ojca mógł mieć 26 lat, uważam za pewne, że miał 
z górą lat 20”33. Dopuszczał zatem możliwość urodzin Jagiełły w latach 1351- 
1356. Nie podważał jednak Paszkiewicz zakorzenionego w świadomości history
ków poglądu o Jagielle jako najstarszym synu Julianny Olgierdowej, zaznaczając 
gołosłownie: „wiadomo, iż Jagiełło był najstarszym synem z tego małżeństwa”34. 
Ustalenia jego uprościł Zygmunt Wdowiszewski, zaznaczając w swej Genealogii Ja
giellonów, że Jagiełło urodził się około 1351 r.35, a w większym jeszcze stopniu 
Włodzimierz Dworzaczek w Genealogii?6 i Stefan Maria Kuczyński, określający 
nawet na okładce biografii Jagiełły jego urodziny na około 1351 rok37. Nie podano 
natomiast daty urodzin, wynikającej z wywodów Paszkiewicza -  około 1351 - 1356r.

Dla historyków negujących wartość przekazu Narbutta punktem wyjścia przy 
ustalaniu daty urodzin Jagiełły były relacje latopisów o małżeństwie Olgierda z 
Julianną Twerską. Na ich postawie A. Presnjakow i H. Paszkiewicz38 określili czas 
zawarcia małżeństwa na rok 1350. Ustalenia ich nie są jednak precyzyjne, a ponadto 
wydane po 1945 r. nowe, cenne latopisy przekazują redakcje latopisarskie powstałe 
w XV w., starsze od dotąd znanych; sam A. Presnjakow zrekonstruował Latopis 
Troicki. Ustalono również zależność latopisarstwa wielkoruskiego od tak zwanego

Posłaniju, wyd. R . P . D m i t r i e v a ,  op.cit., s. 169.
30N a r b u t t ,  Dzieje, t. V, s. 239-240.
31 Kronika Litewska, w: P om niki do dziejów litewskich [...] zebrane przez Teodora Narbutta, 

W ilno 1846.
32J. P u z y n a ,  op.cit, loc. cit.
33H. P a s z k i e w i c z ,  Jagiellonowie a M oskwa, t. 1. Litw a a M oskwa w X I I I  i X I V  wieku, 

W arszawa 1933, s. 383-384, 429 i p rzyp . 2; I d e m ,  O genezie i wartości Krewa, (aneks) Wiek 
Jadwigi i Jagiełły, W arszawa 1938, s. 334-338 (cy t. dalej P a s z k i e w i c z ,  O genezie Krewa).

34 P  a s  z k i  e w ic z ,  O genezie Krewa, s. 335.
35Z. W d o w i s z e w s k i ,  op.cit., s.14 i tab l. genealogiczna.
36W. D w o r z a c z e k ,  op.cit., loc.cit.
37S.M. K u c z y ń s k i ,  op.cit., s. 27-28 stw ierdza, że Jagiełło urodził się najpóźniej w pierw szych 

m iesiącach 1352 r.
38A. E . P r e s n j a k o v ,  Obrazovanije velikogo russkogo gosudarsiva, P e tro g rad  1918, s. 286 i 

przyp. 3; P a s z k i e  w ic z ,  O genezie Krewa, s. 335-338.
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ogólnoruskiego, metropolitarnego zwodu Cypriana z 1408 r.39 Zagubienie oryginal
nego tekstu tego latopisu powoduje występowanie w późniejszych, uzależnionych 
od oryginału, latopisach przekazów pod różnymi, lecz sąsiednimi latami. Uważamy 
jednak, że oryginalny przekaz zwodu metropolitalnego 1408 r. datowany byl mar
cowym rokiem 6857-ym, obejmującym okres od 1 marca 1349 r. do 28 lutego 1350 
r. Najbliższy oryginałowi tekst zachował się w wypisach Karamzina ze spalonego w 
1812 roku Latopisu Troickiego: Togo i ’ leta knjaz’ velikyj Olgerd’ prislal’ svoi posty 
bit’ celom’ knjazju velikomu Semenu, prositi za sebe svest knjaźi Semenovy, knjaźny 
Ul’jany, knjaźi dćeri Aleksandrovy Michailovica Tferskago, i knjaz’ velikii Semen’ 
Ivanovic’, doloźa Feognosta mitropolita, i vydal’ svoju svest’ za Olgerda knjazja40. 
Wyrażenie vydal’... za Olgerda oznacza tylko, że Symen Gordyj (Dumny) zgodził 
się na małżeństwo swej svesti , czyli szwagierki , siostry małżonki z Olgierdem, 
lecz odbyły się w najlepszym wypadku tylko zaręczyny, poprzedzające zawsze za
warcie małżeństwa. Jak zaznaczyły następnie latopisy, wielki książę Symeon dał 
wówczas Olgierdowi w sprawie tego małżeństwa jedynie swoje „słowo”. „Daniem 
słowa” nie można określać daty faktycznego zawarcia małżeństwa uzależnionego 
od odpowiedniego traktatu pokojowego i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, 
tzw. dokonczanja. Latopisy: Troicki i Moskiewski zwód latopisarski z końca XV 
w. notują przybycie nowych posłów Olgierda w sprawie traktatu pokojowego do
piero w trzy lata później pod 6860-ym rokiem marcowym, obejmującym okres od 
1 marca 1352 r. do 28 lutego 1353 r. Wielki książę Symeon uczestniczący wówczas 
w wyprawie na Smoleńsk ne ostavi Olgerdova slova, m ir’ vzjal’, a posly otpuslil’ 
s ’ mirom’41. Przez caly ten trzyletni okres między Moskwą i Litwą obowiązywał 
zatem tylko rozejm, zawarty na zasadzie „słowa” , jakie Olgierd otrzymał od władcy 
moskiewskiego, przewidującego także małżeństwo Olgierda z Julianną. Przedmio
tem sporu byl Smoleńsk i zachodziła możliwość niedotrzymania przez Symeona 
zawartej w 1349, lub według innych latopisów w 1350 r., wstępnej umowy rozejmo- 
wej. Tylko tak możemy zinterpretować uwagę latopisca pod 6860-ym rokiem: ne 
ostavi Olgerdova slova 42. Uważamy zatem, że dopiero latem 1352r., po wymianie 
dokumentów ratyfikujących traktat pokojowy moskiewsko-litewski Julianna Twer- 
ska opuściła moskiewski dwór swej siostry Marii Symeonowej udając się do Wilna. 
Pierwsze dziecko Olgierda i Julianny mogło zatem przyjść na świat najwcześniej 
wiosną 1353 r.

Datę urodzin Jagiełły możemy ustalić opierając się na datach urodzin Witolda 
i Zygmunta Kiejstutowiczów -  obu starszych od Jagiełły. Do fantazyjnych twier
dzeń Teodora Narbutta należy podany przez niego rok urodzin Witolda -  1344

39 Ja . S. L u r  ’ j e, Obśćerusskic letopisi X I V  ■ X V  m ,  L en ingrad  1976, s. 21 n. według indeksu  
latopisów, II. Svody-protografy.

40M. A. P r i s e l k o v ,  Troickdja letopis. R ekonstrukcija  teksta, M oskva L eningrad  1950, s. 370 
(cyt. dalej Troić, let.). Cały ten  fragm ent tek s tu  wypisał N. M. K a r a m z i n  z oryginalnego 
tek s tu  Troickiego latopisu. Bliski powyższem u tek s t M osk. let. svod um ieszcza m ylnie pod  
następnym  6858 r., PSR L  XXV, s. 177.

41 Troić, let., s. 372, M osk. let. svod, PSR L  XXV, s. 178.
42W edług A. E . P r e s n j a k o v a ,  op.cit., s. 286, uk ład  pokojowy moskiewsko-litewski, tzw. 

mirnoe dokonćanie, zaw arty  został w rok później, w 1351 r.
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-  czwartego według tego historyka syna Kiejstuta Giedyminowicza i Biruty Żmu- 
dzinki, poślubionej rzekomo w 1338 r., a zmarłej w 1416 r.43 Nie znając przekazu 
Konrada Bitschina, kontynuatora Piotra Dusburga (dawny wydawca Ilartknoch 
nie odczytał w swym rękopisie podanej cyfry), o wieku Witolda w czasie bitwy 
stoczonej w 1370 r. pod Rudowem, twierdził Narbutt w 1839 r., że Witold „urodził 
się w roku 1344, podług najlepszych postrzeżeń” . „Zkądinąd wszystko przemawia, 
że Witold starszy był od Jagiełły” -  zaznaczył Narbutt w przypisie44.

Krytyczne wydanie kontynuacji kroniki Dusburga pióra Konrada Bitschina 
ukazało się już w 1866 r. z pełnym tekstem interesującego nas fragmentu: ”In- 
terfuerunt Jagelo,...tunc X X II annorum, et Wytowdus, tunc X X  annorum; ucze
stniczyli Jagiełło, wówczas 22-letni, i Witold, wówczas 20-letni;45. Bitschin jest 
jednak nie tylko źródłem późnym, lecz także zawierającym dużą liczbę błędów i 
pomyłek. Jagiełło żadną miarą nie mógł mieć w roku bitwy pod Rudowem (w 1370 
r.) 22 lat życia, gdyż w takim razie musiałby przyjść na świat już w 1348 r. Dziwić 
się zatem wypada Józefowi Puzynie, który odrzuciwszy przekaz Bitschina podający 
wiek bezwględny obu braci stryjecznych, uznał za wiarygodny jeden tylko szczegół 
o dwuletniej różnicy wieku i starszeństwie Jagiełły w stosunku do Witolda. Na tej 
wątłej podstawie potwierdził Puzyna trafność podawanej już wcześniej daty uro
dzenia Witolda -  1352 r. 46 Po ukazaniu się artykuliku Puzyny pogląd o Witoldzie 
jako młodszym od Jagiełły stał się dominujący w polskiej historiografii 47. Długa 
jego tradycja wywodzi się z pełnej edycji kroniki Bitschina w 1866 r. Wyrazicielem 
jej był już w 1867 r. Julian Bartoszewicz, a w 1914 r. Antoni Prochaska 48.

Ustalona ostatecznie przez Puzynę data urodzin Jagiełły była krokiem naprzód, 
gdyż uprzednio wyznaczano ją  nawet na 1343 rok, zapewne w celu uzgodnienia 
„ustaleń” Narbutta o urodzinach Witolda w 1344 r. z przekazem Bitschina, według 
którego książę był o dwa lata młodszy od Jagiełły 49.

Określając datę urodzin Jagiełły należy zatem wyjątkowo przypomnieć dawne 
spostrzeżenie Narbutta -  oparte na uważnej lekturze dzieła Jana Długosza, a uznane 
także przez Karola Szajnochę -  o starszeństwie Witolda w stosunku do Jagiełły50.

43N a r b u t t ,  Dzieje, t .  V, s. 301-302, po r. wyżej przyp. 17.
44N a r b u t t ,  Dzieje, t .  V, s. 233.
45SR Pr, t. III , s. 479-480.
46J . P u z y n a ,  op.cit., loc.cit.
47Zob. wyżej p rzyp . 14.
48Ju lian  B a r t o s z e w i c z  uważał, że W ito ld  urodził się około 1350 r. i by l o dw a, trzy  la ta  

tylko m łodszy od  Jagiełły. D atę  u ro d z in  Jagiełły określił jed n ak , przecząc w łasnym  wczes'niejszym 
konstatacjom , także n a  1350 r.: „gdy n a js ta rszy m  [synem] Ju lianny  był Jagiełło, urodził się więc 
najwczes'niej w r. 1350, nie zas 1348, a  tern bardziej 1343 ja k  d o tąd  pow tarzano” , Encyklopedya 
Powszechna S. Orgelbranda, t .  27, W arszaw a 1867, s. 301. N atom iast A. P r o c h a s k a ,  Dzieje  
Witolda w. księcia L itw y, W ilno 1914, s. 23 i p rzy p .1, uw ażał że W itold  p rzy szed łn a  św iat w 1350 

r ., akceptow ał więc w części dotyczącej tego księcia niew iarygodny przekaz K o nrada  B itschina.
49Zob. przyp . poprzedni.
50N a r b u t t ,  Dzieje, t VI, s. 551 i p rzyp . 3; K. S z a j n o c h a  , op.cit., t .I  - II, s. 308; Nawet 

A. P r o c h a s k a ,  op.cit. zaznaczył, że „w edług Długosza XI, 364, sądzić by należało, że W itold 
rodził się w 1348 r ., że p rzeto  by ł sta rszym  o dw a la ta  od Jagiełły".
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Mamy także bezpośrednie poświadczenie starszeństwa innego z synów Kiej
stuta i Biruty wobec Jagiełły. Autor Kroniki Litewskiej trzeciej redakcji (rkps 
Bychowca) zaznaczył, że w wyniku sporu z wielkim księciem Swidrygiełłą król 
Władysław Jagiełło doradził powołanie na wielkoksiążęcy tron litewski księcia Zyg
munta Kiejstutowicza: razu vam vzjaly za hospodara sobi brata moieho starszoho 
Zygimonta' radzę wam wziąć sobie za władcę mego brata starszego Zygmunta 51. 
Słowa brata moieho starszoho nie stanowią interpolacji Narbutta, gdyż posiadają 
logiczny związek z całością tego przekazu, według którego Jagiełło przekonywał 
Litwinów, że tronu wielkoksiążęcego nie można powierzać młodzikowi. Narbutt 
zaznaczył nawet jako wydawca, że powinno być w tekście Kroniki „brat mój stry
jeczny” zamiast „brat mój starszy” , gdyż według Narbutta Zygmunt był młodszy od 
Jagiełły 52. Ten sam wątek pominięcia przez króla swycli młodych bratanków pod
kreślił Maciej Stryjkowski, streszczając Kronikę Litewską trzeciej redakcji, znaną 
mu z rękopisu książąt Zasławskich 53.

Nie znamy również, niestety, daty urodzin Zygmunta Kiejstutowicza i wobec 
tego zajmiemy się tym problemem po wcześniejszym ustaleniu przybliżonej daty 
urodzin starszego od niego Witolda. Według tradycji litewskiej przekazanej w 
pieśniach odnotowanych przez Macieja Stryjkowskiego Witold zmarł jako sędziwy 
władca w osiemdziesiątym roku życia 54. Urodził się zatem według tych pieśni 
około 1351 r. Jednak wobec wyraźnie zaokrąglonej liczby i przesady właściwej 
dawnym historykom i poetom, skłonnym zawsze do dodawania wieku swym bo
haterom i zaokrąglania liczby ich lat, traktujemy rok 1351 jako terminus a quo, 
najwcześniejszą datę urodzin Witolda.

Wobec tego, znacznie bardziej wiarygodnym, wręcz rozstrzygającym ten pro
blem źródłem jest przekaz wymienionego już wyżej metropolitalnego zwodu Cy
priana z 1408 r., zamieszczony pod marcowym rokiem 6876-ym: Olgerd’ Gedimo- 
nović,...poide k ’ Moskve rat’ju na knjazja velikago Dmitreja Ivanovica a s ’ nim’ 
brat’ ego Kestutij, syn’ Kestut’ev’ Vitovt’, togda bo eśće mladu suśću emu,...55. 
Słowami tymi: „Olgierd Giedyminowicz wyprawił się na Moskwę z wojną na wiel
kiego księcia Dymitra Iwanowicza, a z nim brat jego Kiejstut, syn Kiejstuta Wi
told, który wówczas był jeszcze młody” zaznaczył latopisiec metropolity Cypriana

51 PSR L  XV II, kol. 529.
52T . N a r b u t t ,  Kronika Bychowca, w: I d e m ,  P om niki do dziejów litewskich[...], W ilno 1846, 

s. 45; PSR L  XV II, kol. 529 i p rzyp . 1.
53S t r y j k o w s k i ,  Kronika, t .  II , s. 177-178, O uzyskaniu rękopisu tej kroniki u  kniaziów 

Jawnutowiczów Zasławskich w W ielkiej Brzostowicy p o d  G rodnem  zob. ibidem, t. I, s. 56, po r 
uwagi N. N. U l a ś ć i k a ,  Vvedenie v izućenie belorussko-litovskogo letopisanija, M oskva 1985, s. 
87, por. również wyżej p rzyp . 19 i 20.

s4„Zm arl sławny W ito ld  w Trokach w ośm dziesiątym  lecie” stw ierdza Maciej S t r y j k o w s k i  w 
poem acie zam ieszczonym  w jego dziele O początkach [...] sławnego narodu litewskiego, W arszawa 
1978, s. 393, oraz I d e m ,  Kronika, t .II , s. 175.

55 Troić, let., s. 387 p o d  6878 r. (tek s t Latopisu Symeonowskiego). Inne latop isy  p o m ija ją  
uwagę o m łodym  wieku W ito lda w 1368 r .,  M osk. let. svod, PSR L  XXV, s. 184, Sokraść let. 
svody, ibidem, XXVII, s. 245.
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początek działalności wojskowej Witolda u boku ojca56. Następną wzmiankę o 
udziale Witolda, nadal u boku ojca, w najeździe Litwy na grody moskiewskie Dmi- 
trow i Perejaslaw Zaleski, najeździe zorganizowanym przez wuja Jagiełły księcia 
Michała Twerskiego, odnajdujemy pod 1372 rokiem 57.

Pierwszą samodzielną, zwycięską wyprawę „króla” Witolda do Prus zakonnych, 
podjętą w czasie uroczystości świętego Jakuba (24 lipca) 1376 r., odnotował Wi- 
gand z Marburga podkreślając, że była to pierwsza rejza Witolda 58. Poprowadził 
ją  Witold w osiem lat po swym pierwszym udziale w wyprawie wojennej u boku 
ojca, zdobył więc już niezbędne doświadczenie wojenne. Odtąd występuje już stale 
jako dowódca samodzielnych rejz do Prus zakonnych. Wsławiła go zwłaszcza wy
prawa na czele 500 ludzi podjęta zimą 1377 r. w głąb Prus (aż do Tammowa pod 
Insterburgiem), w czasie której zniszczył stacje z zapasami żywności przygotowane 
wzdłuż drogi powrotnej armii krzyżackiej, znajdującej się wówczas pod Wilnem i 
Trokami 59. Wiek 21 - 22 lata, w którym Witold stanął w 1376 r. na czele swej 
pierwszej w pełni samodzielnej wyprawy byłby niewątpliwie wiekiem odpowiednim 
dla powierzenia mu tej niezwykle odpowiedzialnej funkcji.

Nieścisłe jest zatem stwierdzenie Jana Długosza zamieszczone w jego Historii 
pod 1428 r., że Witold w czasie walk pod Nowogrodem Wielkim stale jeździł konno, 
mimo, że licet insuper octogesium annorum iam supergressus-, choć wówczas prze
kroczył już lat ponad osiemdziesiąt 60. Występuje w tym przekazie tak częsty u 
Długosza zwyczaj przesadnego dodawania wieku osobom występującym na kartach 
jego dzieł. Witold liczył w 1428 r. 73 lub 74 lata możemy zatem nawet bez doda
wania mu lat podziwiać jego wielką sprawność fizyczną. Niewątliwie na podstawie 
powyższej relacji Długosza Narbutt „ustalił” rok 1344 jako datę urodzin Witolda 
i uważał, że w wieku 84 łat wyprawił się osobiście na Republikę Nowogrodu Wiel
kiego i przedzierał się przez trudny do przebycia Czarny Bór, stanowiący jej granicę 
od południa.

Witold brał zatem udział w wyprawach ojca od 1368 r., a sam prowadził je samo

56Podobnym i słowami togdy eśće molod zaznaczył kronikarz litew ski począ tek  działalności 
politycznej i wojskowej Świdrygiełły w 1392 r., po  śm ierci m atk i Julianny, Spisok gr. Raćinskogo, 
PSR L XVII, kol. 325. U rodzony ok. 1276 r. Świdrygiello m iał wówczas 15-16 la t.

57P o d  1380 r .  w Sokraść. let. svodach 1493 i 1495 r .,  PSR L  XX VII, s. 246 i 329, w Lat. 
Nikanorowskim , ibidem, s. 68 i Lat. Aw raam ki, PSR L  XVI, kol. 95. Inne latop isy  począwszy 
od Troić, let., s. 394 połączyły oddzielne początkow o przekazy z dwóch la t  6880 i 6881 p o d  ty m  
osta tn im  rokiem , ja k  M osk. let. svod, PSR L  XXV, s. 187. W ypraw a K ie js tu ta  z W ito ldem  na  
Moskwę odbyła się w 1372 r ., gdyż w roku  n astęp n y m  wypraw iał się K ie js tu t do  P rus.

R ex  Wy(an prim am  reysarn suam  fecit', K ról W ito ld  odbył swą pierw szą wyprawę — W igandi 
M arburgensis Chronica nova prutenica  (cy t. dalej W ig a n d ,  Chronica, S R P r II, s. 581). P rze 
kaz W iganda pow tórzy! J . D ł u g o s z ,  A nnales seu cronicae incliti Regni Poloniae, 1370-1405, 
Varsaviae 1985, s. 59 (cy t. dalej D łu g . ,  A nnales )  i S t r y j k o w s k i ,  Kronika, t. II, s. 54-55. 
Przekaz powyższy w yklucza la ta  1348-1350 jak o  czas u rodzin  W itolda, gdyż nie m ógł stanąć  na  
czele pierwszej sam odzielnej w yprawy zbrojnej dopiero w wieku 28 lub  26 la t.

59W ig an<b  S R P r II, s. 590, p o r. także w zm iankę W arberge, o najeździe p o d ję ty m  21 m arca  
1377 r. przez K ie js tu ta  z synam i i z b ra tan k am i Olgierdowiczam i n a  K uronię, S R P r II, s. 113.

60D łu g ,  Annales, I. X I, wyd. A. Przezdziecki, t. IV, s. 36 i przekł. polski J . M rukówny, 
W arszawa 1985, s. 258-259.
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dzielnie już w 1376 r. Odnotowujemy natomiast ze zdziwieniem zupełny brak wia
rygodnych wzmianek o udziale Jagiełły w wyprawach wojennych, podejmowanych 
za życia jego ojca Olgierda. Jagiełło pierwszy raz dowodził wojskiem wyprawiając 
się w 1380 r. na pomoc Mamajowi, nie dotarł jednak na czas na pole bitwy nad 
Donem.

Rodzi się więc pytanie, w jakim wieku „młody” Witold wyruszył po raz pierw
szy na wyprawę wojenną u boku ojca Kiejstuta. Uważamy, że miał wówczas 13 
lub 14 lat. Urodził się zatem w 1355 lub 1354 r. W takim wieku wyruszali po raz 
pierwszy na wyprawy książęta Rusi Zaleskiej zazwyczaj u boku ojca, a żenili się 
nieco później -  w wieku 17 - 19 lat. Książę Włodzimierz Andrejewicz Moskiewski, 
zwany Chrobrym, dowodził po raz pierwszy wyprawą już w wieku 13 łat, został 
jednak jako pogrobowiec wychowany bez ojca61. Był wobec tego dowódcą tytular
nym u boku faktycznego wodza. Urodzony w 1355 lub 1354 r. Witold dowodził 
sam swą „pierwszą rejzą” w 1376 r., mając lat 21 lub 22.

Po ustaleniu przybliżonej daty urodzin Witolda na 1355 lub 1354 r. powra
camy do ustalenia terminu post quem urodzin Jagiełły, jako młodszego od Zyg
munta Kiejstutowicza. Kiedy zatem mógł przyjść na świat Zygmunt i którym byl 
po Witoldzie dzieckiem Kiejstuta i Biruty? Nie posiadamy niestety wiarygodnego 
wykazu synów Kiejstuta, gdyż zawodzą nas latopisy ruskie, a kroniki litewskie nie 
odróżniają starszych synów Kiejstuta, zapewne przyrodnich braci Witolda zrodzo
nych z innej matki, od synów Kiejstuta i Biruty. Starszych od Witolda Kiejstu- 
towiczów umieszczają na końcu wykazu synów Kiejstuta zaznaczając, że umarli 
młodo i bez udziałów, co nie odpowiada rzeczywistości.

Uważamy jednak, że pierwsza część wykazu wymieniająca po Witoldzie tych 
trzech synów Kiejstuta i Biruty, którzy byli najbliżsi wiekiem Witoldowi stanowi 
przekaz wiarygodny. Według tego źródła po najstarszym Kiejstutowiczu -  Witol
dzie, przyszli na świat Andrzej zwany Garbatym (obrońca Polocka przed Skirgiellą 
w 1381 r.), a następnie Zygmunt i Towciwilł 62. Jan Długosz zastąpił Andrzeja 
Patrykiem, a Towciwiłła wymieni! przed Zygmuntem i oba te jego stwierdzenia 
utrzymały się niewzruszenie w historiografii.

Andrzeja Garbatego Kiejstutowicza wspomnianego przez autora Kroniki Li
tewskiej trzeciej redakcji na drugim miejscu, po Witoldzie, większość badaczy 
utożsamiała z Andrzejem Olgierdowiczem Polockim uważając, że omyłkowo trafił 
na listę synów Kiejstuta63. Jedynie Maciej Stryjkowski, a z nowszycli historyków 
Teodor Narbutt i Karol Szajnocha odróżniali syna Kiejstuta noszącego oryginalny 
przydomek „Garbatego” od jego imiennika Olgierdowicza 64. Andrzej Olgierdowicz

61 Urodził się 15 lipca  1353 r., M osk. let. svod, PSR L  XXV, s. 179, a  w 1366 r. zdobył Rżew, 
ibidem, s. 184.

62 W ykaz sześciu K iejstutowiczów zachował się w dwóch rękopisach: Ew reinowskim  i Bychowca, 
PSR L  XVII, kol. 379 i 501. Całkowicie odm ienny, niew iarygodny wykaz synów K ie js tu ta  za
mieściły n iektóre  rodoslowy książąt litew skich pow stałe w państw ie m oskiewskim, zob. Naćalo 
gosudarej liiovskich, ibidem, kol. 600.

63Z. W d o  w i s z ę  w s k i ,  op. cii.
64 S t r  y j  k o  w s k i ,  K ronika , t. II , s. 62 (utożsam ił go z W ojdatem  Kiejstutow iczem );
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Połocki w żadnym z licznych źródeł przedstawiających jego osobę i działalność nie 
wystąpił z tym przydomkiem. Kronika Litewska trzeciej redakcji stwierdza ist
nienie tego Kiejstutowicza, niezależnie od wykazu przytaczając adresowaną do Wi
tolda skargę Kiejstuta na Jagiełłę, który posłał swe -  wzmocnione Niemcami -  woj
sko na Połock pozostający pod synom moim a pod twoim brałom kniezem Andrejem 
Horbatym 65. Skirgielło oblegał bezskutecznie Połock jesienią 1381 r. pod nieobec
ność w nim księcia dziedzicznego połockiego Andrzeja Olgierdowicza, wypędzonego 
z Połocka przez Kiejstuta już zimą 1377/78 r.66 Z „królestwa” połockiego złożył 
Andrzej Olgierdowicz hołd Zakonowi inflanckiemu w dniu 10 października 1385 r., 
niewątpliwie w celu otrzymania pomocy Zakonu w odzyskaniu przede wszystkim 
samego Połocka 67. Połock, „ziemia jego i zamek” poddał mu się dopiero zimą 
1386/87 r. w wyniku wyprawy krzyżackiej z Inflant na Litwę 68.

Andrzej Garbaty -  syn tak jak Witold, Kiejstuta i Biruty bez wątpienia pełnił 
funkcję namiestnika ojca jako wielkiego księcia-regenta, po wypędzeniu z Połocka 
Andrzeja Olgierdowicza. Nie był z pewnością zaprzysiężonym na starinę legalnym 
księciem polockim. Wobec tego wymieniony po nim w wykazie synów Kiejstuta 
Zygmunt byłby trzecim synem Kiejstuta i Biruty, gdyż wykaz Kroniki Litewskiej, 
naszym zdaniem wiarygodny, wymienia go przed czwartym synem Kiejstuta, a 
ostatnim z Bi: u ty -  Towciwiłłem. Zygmunt nie był zatem najmłodszym z Kiej- 
stutowiczów, .jak uważał Długosz i nowsi badacze 69, niemniej był trzecim synem 
Kiejstuta i Biruty.

W tym czasie przyszły także na świat przynajmniej dwie z kilku córek Kiej
stuta i Biruty: Mikłowsa Maria, księżna twerska zmarła jako skimnica Marfa, Da
nuta Anna, księżna mazowiecka lub nieznane z imion małżonki Sudemunta, księcia 
na Ejszyśżkach około 1384 r., i Lwa, księcia druckiego w 1384 r. -  szwagrów

N a r b u t t ,  Dzieje, t. V, s. 276 (uznał za  księcia w Polocku tylko z nam iestn iczą  w ładzą); 
S z a j n o c h a  , op.cit., s. 333.

65PSR L XVII, kol. 502.
66Novgorodskaja Pervaja letopis starśego i mladśego izvodov, wyd. A. N. N a s o n o v ,  M oskwa 

- Leningrad 1950, s. 375 ( izvod mladśij) (cy t. dalej Nowogr. J Lał. m t . red.), M osk. let. svod, 
PSR L XXV, s. 200. W edług N. G. B e r e z k o v a ,  Chronologija russkogo leiopisanija, M oskva 
1963, s. 292, przekaz o p rzybyciu  A ndrzeja  Olgierdowicza do Pskow a zamieszczony p o d  6886 
r .  odnosi się do marcowego ro k u  6885(1377/78). D atę  tej ucieczki ustalili ju ż  wczes'niej n a  zimę 
1377/78 r. L. K o l a n k o  w s k i ,  D zieje Wielkiego K sięstw a  Litewskiego za Jagiellonów, t .  I. 13T7- 
1499, W ilno 1930, s. 15 (cy t. dalej K o l a n k o  w s k i ,  Dzieje W .K s. L it .)  i P a s z k i e w i c z ,
O genezie Krewa, s. 65-66.

67LEKU III, n r  1227.
68 W edług D łu g . ,  Annales, I. X , s. 156-157 w czasie n a ja zd u  wielkiego m is trza  K onrada  Zóll- 

nera, k tó ry  zdobył Lukomlę, Połocczanie „poddali w łasną ziem ię i zam ek księciu A ndrzejow i” 
(tam  regionem suam  quam arcem duci Andree dederunt). Przekaz powyższy po tw ierdza K ronika  
Litewska  Bychowca, PSR L  XV II, kol. 510 według której Andrzej Olgierdowicz w yruszył na  Litwę 
z Inflant.

69B. B a r w i ń s k i ,  Zygm unt K iejstu tow icz, książę starodubski, b .m .w . 1906, s. 7; 
F . K o n e c z n y ,  Jagiełło i W itold, cz. 1. Podczas un ii krewskiej (1382-1392), Lwów 1893, 
D odatek  II. O braciach W itolda, s. 169-172; P a s z k i e w i c z ,  O genezie Krewa, s. 327; W. 
D w o r z a c z e k ,  Genealogia, tab l. n r  15.
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Witolda70. Zakładając, że córki władców wydawano za mąż w wieku około 14 lat, 
ustala się zazwyczaj datę urodzin Marii Iwanowej, księżny twerskiej, na przełom 
1360 i 1361 r., a Danuty Anny Januszowej na 1362 r. Któraś z nich mogła być 
jednak nieco starsza, zwłaszcza, że nie znamy daty ślubu Danuty Anny z Januszem 
I Mazowieckim. Mogła ona liczyć nie 14, lecz 15-16 lat. Jadwiga Olgierdówna 
poślubiła Jana III, księcia oświęcimskiego w 1394 r., w wieku lat co najmniej sie
demnastu 71.

Uważamy zatem, że między urodzeniem się Witolda w 1355 lub 1354 r. a 
urodzinami Zygmunta przyszło na świat i dożyło wieku dojrzałego co najmniej 
dwoje dzieci, tzn. syn Andrzej i jedna lub dwie córki; określa to rok urodzenia 
Zygmunta najwcześniej na 1359 lub 1360 r. Młodszy od niego Jagiełło mógł zatem 
przyjść na świat najwcześniej w 1360 lub 1361 r.

Wynik powyższy domaga się jednak potwierdzenia również z innych źródeł. Za- 
cznijmy od zbierania danych o najbliższej rodzinie Olgierda i Julianny. Ustaliliśmy 
już przybliżoną datę zawarcia przez nich małżeństwa na połowę 1352 r. Powstaje 
pytanie, którym z kolei dzieckiem byl Jagiełło urodzony, jak już ustaliliśmy, naj
wcześniej w 1360 r., a więc w dziewiątym roku trwania tego małżeństwa.

W pierwszej kolejności zajmiemy się starszymi córkami Olgierda i Julianny72. 
Najstarszą z nich była Eufrozyna, wydana za kniazia Olega Iwanowicza Riazań- 
skiego. Kronika Litewska pierwszej redakcji, tzw. Lalopisiec wielkich książąt litew
skich nazywają „starszą siostrą Skirgiclly” ( starśa sestra Skirgajlova), opisując 
opiekę, jaką roztoczy! nad jej zięciem (rannym w 1386 r. w bitwie nad Wechrą 
pod Mścislawiem), kniaziem Jerzym Światosławiczem Smoleńskim, mężem jego sio
strzenicy 73. Wspomnianą siostrzenicą Skirgielly była zatem córka wielkiego księcia

70 Miklowsa K iejstu tów na poślubiła  w styczniu  1375 r. księcia Tw eru Iw ana M ichajlowicza, Lat. 
Twerski, PSR L  XV, s. 435; W o l f f ,  R ód Gedymina, s. 52, a  D a n u ta  A nna n a  k ró tk o  p rzed  27 
września 1376 r. Janusza  I księcia m azowieckiego, O. B a l z e r ,  Genealogia Piastów, s. 467-470. 
M ężami K iejstu tów ien a  szw agram i W ito lda  byli około 1384 r. książę Sudem unt z Ejszyszek, 
SH Pr III, s. 605 i V, s. 234, Codex epistolaris Vitoldi, wyd. A. P r o c h a s k a ,  C racoviae 1882 
(M onum enta m edii aevi hisiorica, t.V I), n r  X III, s. 4 (cy t. dalej Cod. Vit.) i Lew, książę d iu ck i , 
ibidem, n r  X III, s. 4, p o r. n r  CI, s. 32. Nie znam y jed n ak  nawet przybliżonych d a t tych  dw óch 
m ałżeństw .

71 D a la  u ro d z in  D an u ty  Anny, około 1362 r .,  stanow i tylko term inus ante quern je j urodzin .
72 Za n a js ta rsz ą  córkę O lgierda i Ju lianny  uchodzi od  czasu  ukazan ia  się Genealogii P iastów  O. 

B a l z e r a ,  s. 472, K enna - Jo an n a , pierw sza żona K azka szczecińskiego, chociaż jeszcze W  o l f f ,  
Ród Gedymina, s. 28 uważał, że jej m a tk ą  b y ła  księżniczka w itebska, poprzedn ia  żona O lgierda. 
P a s z k i e w i c z ,  O genezie Krewa, s. 336-337, uznał j ą  za  pierw sze dziecko O lgierda i Ju lianny  
Twerskiej. 27 lipca  1360 r. w ydano p ap ieską  dyspensę n a  ślub  tej Joanny  będącej „w wieku 
dziesięciu lu b  około dziesięciu la t” ( in deeimo vel circiter annorum ), wyd. M onum enta  Poloniae  
Vaticana. t. III , n r  393, s. 371. U rodzona w 1350 lu b  około tego roku  Jo an n a  L itewska nie 
m ogła być córką O lgierda, wdowca najpóźniej od około 1348/49 r., zabiegającego w la ta ch  1349 
- 1352 o rękę Ju lianny  Tw erskiej, k tó ra  została  jego trzecią  żoną. Jo an n a  L itew ska w ystępująca 
w źródłach polskich również p o d  litew skim  im ieniem  K enna była zatem  według w iarygodnego 
św iadectwa J a n k a  z C z a r n k o w a ,  M PH  II, s. 679, córką K ie js tu ta . Im ion litew skich nie 
nosiły córki O lgierda u rodzone z prawosław nej Julianny, lecz wyłącznie K iejstutów ny, córki B iruty, 
Żmudzinki i poganki, obok K enny w ystępu ją  inne K iejstutów ny: Miklowsa, D a n u ta  i Ryngałla.

73Kronika Litewska  starszej redakcji znanej z k ilku  rękopisów, PSR L  XXXV, s. 70 (rękopis 
slucki, dawniej Uw arow a), s. 88 (rękopis w ileński), s. 114 (rękopis Akadem icki). Osoby te
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riazańskiego Olega Iwanowicza, wydana za Jerzego Światoslawicza Smoleńskiego. 
Oleg Riazariski opiekował się swoim zięciem w 1393 r., a następnie w latach 1401
- 1404. Córka Riazańskiego, wielka księżna smoleńska dostała się 26 czerwca 1404 
r. do niewoli litewskiej 74. Skoro więc księżniczka riazańska, Olegówna, wnuczka 
Olgierda i Julianny, była już w 1386 r. żoną Jerzego Światoslawicza Smoleńskiego to 
przyszła na świat około 1370 r., a jej matka Eufrozyna Olgierdówna, żona Olega Ria
zańskiego urodziła się, jako starsza siostra Skirgielly i najstarsze dziecko Julianny 
Twerskiej, w 1353 lub 1354 r. Skirgiełlo mógł ratować życie i oddać tron w Smo
leńsku tylko mężowi swej rodzonej siostrzenicy, wnuczki Julianny, a nigdy mężowi 
rodzonej siostrzenicy Andrzeja Polockiego. Córka Olgierda i Julianny mogła poślu
bić Olega Riazańskiego najwcześniej około 1366 r. i jest wobec tego tożsama z jego 
drugą żoną Eufrozyną, zmarłą -  jako wdowa po nim i mniszka-skimnica Eupraksja
-  dopiero 5 grudnia 1405 r75.

Starszą siostrą Jagiełły była również Helena. Około 15 czerwca 1371 r. kniaź' 
Włodzimierz Andrejewicz Moskiewski, zwany Chrobrym, książę sierpuchowski i bo
rowski „zaręczył córkę Olgierda imieniem Helena ( obrućiśa Olgerdovu dćer imenem 
Olenu)76. Jeśli miała wówczas lat 13, to urodziła się w 1358 r. Najbliższej zimy, w 
styczniu lub lutym 1372 r. „książę Włodzimierz Andrejewicz Moskiewski poślubił 
córkę wielkiego księcia Olgierda Giedyminowicza Litewskiego” ( knz’ Volodimer’ 
Andreevic’ Moskov’skyi ożenisja ou velikogo kn/ja/zja ou Olgirda Gedimenovica 
Lilov’skogo) 77. Również Teodora Olgierdówna, która przed 1376 r. poślubiła 
księcia Swiatoslawa Titowicza Karaczewskiego, urodziła się przed Jagiełłą -  około 
1360 - 1361 r.78

Dla ustalenia przybliżonej daty urodzin zarówno tych trzech Olgierdówien, jak 
i samego Jagiełły niezbędne jest ustalenie starszeństwa synów Olgierda i Julianny.

Zwracaliśmy już uwagę na całkowitą nieprzydatność dla tego celu nie tylko 
późnych kronik litewskich, ale i rodowodów powstałych w XVI w. w państwie 
moskiewskim. Również Jan Długosz czyni z Jagiełły najstarszego z dwunastu sy
nów Olgierda, uważając że wszyscy byli synami bezimiennej księżniczki twerskiej79. 
Kroniki litewskie pierwszej i drugiej redakcji nie zamieszczają wykazu synów 
Olgierda, ograniczając się do synów Giedymina 80. Pozostają wobec tego wcze
śniejsze latopisy ogólnoruskie. Zwracano już niejednokrotnie uwagę na ich wartość 
jako najlepszego źródła, zwłaszcza do chronologii dziejów Litwy w XIV w. Ich 
znaczenie stale wzrasta, szczególnie po 1945 r., dzięki lepszemu ich rozpoznaniu i

zidentyfikował częściowo, po za  E ufrozyną Olgierdówną, J. W o lf f ,  K niaziow ie litewsko-ruscy od 
końca czternastego wieku, W arszaw a 1985, s. 461 i p rzyp . 4 (cy t. dalej W o lf f ,  Kniaziowie).

74W o lf f ,  K niaziow ie, s. 460-461.
75PSR L IV, 106-107.
76Lat. Suzdalski, PSR L  I, kol. 534 p o d  6879 r. (wyd. I, kol. 231 n .).
77 Ibidem, kol. 534 i Troić, let., s. 392, M osk. let. svod, s. 186 (o ich ślubie po  30 grudnia  

1371 r.).
78Lat. N ikonowski, PSR L  XI, s. 193, po r. Tatiscev IV , 193.
79D łu g . ,  Annales, I. X , s. 95.
80 PSR L  XVII, passim .
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publikacji nowych tekstów, wcześniejszych od dotąd znanych81.
Wykaz synów Olgierda zamieści! podstawowy ogólnoruski latopis tzw. zwód

metropolity Cypriana z 1408 r. w przekazie o zgonie Olgierda w 6885 (1377) roku, 
wraz z przychylną dla niego charakterystyką. Wobec utraty oryginału przekaz 
powyższy występuje w licznych, pochodnych od zwodu 1408 r., latopisach. Orygi
nalny zaginiony zwód został przypisany metropolicie Cyprianowi, choć ukończono 
go na moskiewskim dworze metropolitalnym już po śmierci Cypriana. Zawiera opis 
pogrzebu i przytacza postanowienia testamentarne. Doprowadzony byl do 1408 r., 
stąd jego nazwa -  „zwód 1408 r.” Jako latopis metropolitalny ma charakter ogól
noruski, a zasięgiem swoim obejmuje również Litwę i Twer82.

Wobec zaginięcia tekstu oryginalnego (protografu), zwód 1408 r. odtwarzany 
jest na podstawie późniejszych zwodów i wypisów. Najbliższy oryginałowi perga
minowy kodeks troicki zawierający tzw. Latopis Troicki spłonął w Moskwie w 1812 
r., a wypisy z niego zużytkowane przez Karamzina nie obejmują przekazu o synach 
Olgierda 83. Późny Latopis Symeonowski, który posłużył M. D. Prisielkowowi do 
odtworzenia przekazu, pod 6885 (1377) rokiem ma zniekształcony tekst84.

Latopis Symeonowski i bliskie mu latopisy Nikonowski i Rogożski przekazują 
zwód 1408 r. w redakcji z około 1412 r., zwanej przez Prisiełkowa „Twerskim 
zwodem 1413 roku” . Niezależnie od tego zwodu 1412/13 r. przekaz pod 6885 r. 
został zamieszczony w licznych późniejszych zwodach lub redakcjach (rękopisach) 
powstałych w Moskwie w latach 1419, 1446, 1448, na początku lat 70-ych XV w., i 
w wielkoksiążęcym zwodzie powstałym w 1479 r., a zachowanym w opublikowanym 
dopiero w 1949 r. Moskiewskim wielkoksiążęcym zwodzie końca XV w 85. Wcześniej 
ten nurt latopisarski, przekazujący głównie redakcję 1448 r., reprezentują Sofijskt 
I  Latopis i Nowogrodzki IV  Latopis, natomiast Latopis Nikanorowski zależny jest 
od zwodu 1472 r.86

Badacze uważają zatem, że zaginiony oryginalny zwód 1408 r. przekazany został 
niejako dwutorowo- poprzez zwód 1412/13 r. stanowiący podstawę dla rekonstruk
cji Prisiełkowa, i poprzez zwód 1448 r. Analiza przekazu o synach Olgierda podaje 
-  naszym zdaniem -  w wątpliwość te ustalenia, gdyż widać w nim ślad bezpośre
dniego sięgania do tekstu poprzedzającego zwód 1412/13 r. -  może do Latopisu 
Troickiego. Podobne zjawisko stwierdzili również badacze rosyjscy, ustalając, że 
utracony Kiriło-Bielozierski zwód z początku lat 70-ych XV w. przekazany głównie

81 Zob. zwłaszcza Sokraść. let. svo iy, PSR L  XXVII.
82 Ja . S. L u r ’j e ,  op. cit., zob. wyżej p rzyp . 40.
83 Troić, let., s. 402.
si Lat. Sym eonow ski wym ienia jak o  szóstego syna O lgierda „G u ljan a” zniekształcając dom nie

m any oryginalny tek s t pierw otny: a ot (vtoryja żeny) Uljany... P o  Jagielle w ystępują w nim  tylko
„Svitrigailo, Korigailo, Lugvenij", Troić, let. , s. 402.

86 A naliza przekazu p o d  6885 r. wykazuje, że schem at zależnos'ci od oryginalnego zw odu 1408 
r. kolejnych redakcji ułożony przez Ja . S. L u r ’j e ,  op.cit., jes t niedokładny, gdyż przekaz p o d  
6885 r. jes t w większości z n ich  niezależny od  zw odu 1412/13 r. Zależny jes t za tem  w prost od 
oryginału zwodu 1408, lub  od  nieznanej pośredniej redakcji, k tó ra  została  źródłem  zw odu 1448 r. 
poświadczonego w Sofijskim  I  Lat.

86Ja . S. L u r ’j e ,  op.cit., passim ; Lat. N ikanorow ski został w 1962 r. w ydany w PSR L  XXVII.
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przez tzw. Skrócone zwody latopisarskie, Pogodinski z 1493 i Mazurinski z 1495 r. 
zależny jest bezpośrednio od utraconego oryginału (protografu) zwodu metropolity 
Cypriana z 1408 r.

REKONSTRUKCJA TEKSTU ZWODU METROPOLITY CYPRIANA 1408 ROKU.

Przekazy zależne od zwodu 1448 r. (Sofij- 
ski I  Lat., PSRL V, Sankt Peterburg 1851, 
s.235), obok świadek zwodu 1412/13 r. 
Lat. Nikonowski (PSRL XI, 26).

V  leto 6885... [Olgerd] imeaśe u sebe 12 
synov’: ot’pr’vyja źeny 5, a ot’ drugye ot’ 
Tferjanky 7: bjachu synove Olgerdovy:
1. Andrej 2. Dmitrej 3. Konstantin’, 4- 
Volodimer’, 5. Feodor’; [tekst tylko Ni
kon. : a o t’ drugia źeny ego, o t’ Ul’jany 
Tverjanki:]
1. Koribut’
2. Skirigajlo,
3. Jagajlo,
4- Korigajlo [Nikon. - Switrigajlo]
5. Lugveni (Nikon-Korigajlo)
6. Svitrigajlo (Nikon. - Minigajle)
7. Minigajlo (Nikon. - Lugvenij)
(w Lat. I  Sofijskim brak numeracji 
Olgierdowiczów)

Bezpośredni świadkowie zwodu 1408 r. -  
Skrócone zwody latopisarskie, Pogodinski 
1493 r. i Mazurinski 1495 r. (PSRL 
XXVII, 1962, s. 248 i 300).

Bjaśe że ou Olgerda synov’ 12, u pr’vye 
żeny 5 synov’, a u tverjanki sem:
1. Andrej
2. Dmitrej
3. Kostjantin’
4. Volodimer
5. Feodor’
6. Koirbut’ [Korbouf - 1495 r.]
7. Skirigajlo [Skirgajlo - 1495 r. ]
8. Jagailo
9. Korigajlo [Korgajlo - 1495r.[
10. Lugven [Legveni - 1495 r.J
11. Switrigajlo
12. Minigajlo, sei że mai oumre,
(tekst 1495 r. bez imienia: mai oumre).

Porównajmy obecnie wykaz Olgierdowiczów, przekazany w powyższym zwo
dzie metropolity Cypriana z 1408 r., z wcześniejszym wykazem synów Ju
lianny występującym w dokumentach potwierdzających traktat Litwy z Zakonem 
krzyżackim, zawarty na wyspie rzeki Dubissa w listopadzie 1382 r.:

1382 r. 1408 r.

1. Jagiełło 1. Korybut
2. Skirgielło
obaj występują jako wystawcy dokumen 2. Skirgielło
tów, władcy Wilna i Trok.
3. Korybut 3. Jagiełło
4. Lingwen 4. Korygiełlo
5. Korygiełlo 5. Lingwen
6. Wigańd (Wigunt) 6. Swidrygiello
7. Swidrygiello 7. Minigiełlo zmarły dzieckiem

Stwierdzamy wyższość wcześniejszej listy -  z 1382 r.87 Kolejność wymieniania 
na niej synów Julianny, poza pierwszą dwójką władców, potwierdzona jest datami

87 N ajpraw dopodobniejsza jes t kolejnos'c synów Ju lianny  p rzekazana w dokum entach litew skich
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ich pojawiania się po raz pierwszy na arenie dziejowej jako dorosłych już działaczy 
politycznych czy dowódców. Lingwen był starszy od Korygielły, gdyż potwierdzał 
unię krewską w 1385 r., a wcześniej zdążył jeszcze przyjąć chrzest prawosławny, bez 
wątpienia w związku ze ślubem z księżniczką tego wyznania. Nie byłoby jednak 
możliwe wymienienie monarchy Litwy dopiero na trzecim miejscu wśród synów 
Olgierda i Julianny przez autora zwodu 1408 r. (zapewne na krótko przed tą 
datą przez samego metropolitę Cypriana), gdyby Jagiełło był najstarszym synem 
Julianny Twerskiej.

Pozostaje natomiast otwarta kwestia starszeństwa Skirgielly. Uważamy jed
nak, że był synem pierworodnym, starszym również od Korybuta i Jagiełły, gdyż 
na długo przed nimi, jeszcze za życia ojca, w 1373 r. poprowadził samodziel
nie wyprawę na pogranicze zakonnych Inflant: Eodem tempore [1373] S(k)yrogayle 
filius regis Letovie, scilicet Algarden, fuit cum suis viris armalis ante castrum Du- 
neborch, ubi solum extra suburbium quasdam edes cremavit', w tym czasie Skir- 
giełło, syn króla Litwy, mianowicie Olgierda był ze swymi zbrojnymi mężami przed 
zamkiem Dyneburg, gdzie jedynie spalił pewne budynki położone poza podgro
dziem 88. Odtąd Skirgiełło brał udział również w następnych wyprawach wojen
nych. Około 7 czerwca 1375 r. wyruszył z ojcem i stryjem Kiejstutem na Prusy, 
a następnie najechał na czele wydzielonego oddziału na Insterburg 89. Ojciec wy
znaczył mu jako dzielnicę Połock, z którego najwidoczniej miał odejść Andrzej 
Olgierdowicz 90.

Na pozycję najstarszego syna Olgierda i Julianny, u boku młodocianego Ja
giełły, wskazuje wysłanie Skirgielly w lipcu 1379 r. najpierw na ślub Małgorzaty 
Mazowieckiej (wdowy po Kazku, księciu szczecińskim) z Henrykiem, księciem le
gnickim do dobrzyńskiego Lipna 91, a następnie w tajnej misji do króla Węgier i 
Polski Ludwika, oraz do papieża Urbana VIII92, a według Annalisly Toruńskiego 
do tegoż Ludwika i do króla rzymskiego Karola IV 93. Należał też Skirgiełło do

wystaw ianych 1 lis to p ad a  1382 r ., potw ierdzających  t r a k ta t  z Zakonem  zaw arty  n a  Dubissie, po 
wystawcach Jagielle i Skrigielle wym ienieni zostali kolejno: K orybu t, Lingwen, Korygiello, Wi- 
gand i ŚwidrygieHo, Codex diplom aticus L itkuaniac 1253-1^33, wyd. E . R a c z y ń s k i ,  W roclaw 
1848, n r  4, s. 57-58, LEKU III, n r  1184-1186, s. 393-396.

H erm anni de Wartherge Chronicon Livoniae, S R P r II, s. 103-104. „ S /k /y ro g a jla ” zidentyfi
kował jak o  Skirgieiłę P a s z k i e w i c z ,  O genezie Krewa, s. 48.

89 W igandi Chronica, S R P r II, s. 577, p o r. D łu g . ,  A nnales, I. X , s. 43. Lekcja Wi- 
ganda Swerdejko jes t m ylna, zam iast Skerdejko, ja k  nazyw a go J a n k o  z C z a r n k o w a ,  M PH 
II, s. 719. K ronikarze zakonni m ylili Skirgieiłę ze Świdrygiełtą, najm łodszym  b ra te m  Jagiełły 
zm arłym  dopiero w 1452 r .  N aw et A nnalisia  Toruński nazyw a Skirgieiłę Świdrygiełlą, królem  
Rusi, w przekazie o jego podróży n a  zachód w 1379 r ., S R P r III, s. 111.

90W yd. J . J a k u b o w s k i ,  Opis księstwa trockiego z roku 1387, „Przegląd  H istoryczny” 1907, 
R .6, s. 45-46; po r. P a s z k i e w i c z ,  O genezie Krewa, s. 47 i p rzyp . 2, gdzie m ylna identyfikacja 
polockiej dzielnicy Skirgielly z Dryssą, p o d  k tó rą  k ry je  się księstwo druckie w p osiadan iu  D ym itra  
Starszego Olgierdowicza.

91B a l z e r ,  Genealogia P iastów , s. 472.
92 W igandi Chronica, S R P r II, s. 592-593.
93 A nnalista  Thorunensis, S R P r III , s. 111.
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głównych przeciwników Kiejstuta w 1382 r.94 i był odpowiedzialny za jego śmierć 
w Krewie95. Otrzymał najpoważniejszy spadek po nim -  dzielnicę trocką i funkcje 
wspólwładcy Litwy przy Jagielle96. Jego pozycja przy Jagielle przypomina pozycję 
wspólwladcy, jaką zajmował Narymunt Giedyminowicz przy młodszym od siebie 
„królu” Litwy Jawnucie, tym bardziej że obaj, Narymunt i Skirgiello, byli wyznaw
cami prawosławia.

Uważamy zatem, że Skirgiello byl najstarszym synem Olgierda i Julianny i 
drugim ich dzieckiem, urodził się w 1354 lub 1355 r. i jako 19-letni młodzieniec 
dowodził w 1373t . wyprawą na pograniczny Dyneburg.

Wobec tego wymieniony na pierwszym miejscu w zwodzie 1408 r. Korybut 
był drugim synem Olgierda i Julianny. Później niż Skirgiello wystąpi! aktywnie 
na arenie dziejowej, lecz od razu jako samodzielny dowódca wojsk oblegających 
krzyżacki zamek Bayern 97, co dowodzi, że wcześniej zdobył doświadczenie woj
skowe u boku Olgierda lub Kiejstuta. Od ojca Olgierda dostał zapewne Nowogró
dek Siewierski98. Jako książę tej dzielnicy podniósł na przełomie 1381 i 1382 r. bunt 
przeciwko „królowi” Litwy Kiejstutowi i stawia! mu wytrwały opór umożliwiając 
w ten sposób Jagielle odzyskanie Wilna 99.

Olgierd w swych nieznanych nam dokładniej dyspozycjach testamentarnych 
pominął obu swych starszych synów, gdyż wyznaczy! im już uposażenie na Rusi -  
Skirgielle Polock, a Korybutowi Nowogródek Siewierski. Obaj też przygotowywali 
się do przyjęcia chrztu prawosławnego i nosili już, zwłaszcza Skirgiello, imiona pra
wosławne jako katechumeni. Swym następcą, „królem” Litwy wyznaczył Olgierd 
dopiero trzeciego syna z małżeństwa z Julianną -  Jagiełłę, mimo że ten miał wów
czas 14 lub 15 lat. Kronikarz ruski prowadzący w Suzdalu lub Rostowie latopis 
zaznaczy! ze zdziwieniem przekazanie przez Olgierda władzy zwierzchniej na Li
twie „młodszemu synowi”100. Nie nazwałby tak z pewnością Jagiełły, gdyby byl on 
najstarszym synem Olgierda i Julianny i osiągnął wiek w pełni dojrzały.

Młodociany wiek i sytuacja Jagiełły jako dziedzica tronu ojcowskiego w mo
mencie śmierci Olgierda w 1377 r. najdokładniej i -  naszym zdaniem -  wiary
godnie przedstawi! syn Kiejstuta Witold w swym słynnym Memoriale lub Skar
dze złożonym około 1390 r. Krzyżakom. Kiejstut musial się opiekować chłopcem 
„dopóki nie wyrósł i póki ludzie do niego nie nawykli”101. Miał zatem Jagiełło -  w

94S. S m o l k a ,  K iejstu t i Jagiełło, „P am ię tn ik  Akadem ii U m iejętności. W ydział filologiczny i 
filozoficzno-historyczny” 1888, t. 7, s. 81 n.

95 Według tradycji wywodzącej się z T w eru zabójcą K ie js tu ta  byl „ b ra t” jego, wspólw ladca Trok, 
Skirgiello, Posłanie Spiridona - Sawwy, wyd. A. P . D m i t r i e v a ,  op.cit., s. 168.

96 Jako książę T rok i wspólw ladca Litw y zawierał w 1382 r. ugodę z Zakonem  n a  Dubissie, zob. 
wyżej przyp. 87.

97 W igandi Chronica, SH Pr II, s. 606.
98 Jest to  przypuszczenie, zdaniem  naszym  trafne , J . N a  t a n s  o n a - L  e s k i  e g  o, Dzieje granicy 

wschodniej Rzeczypospolitej, t .  I, s. 12, 18.
" S .  S m o lk a ,  op.cit., loc.cit.

100Suprsl’skaja letopis, PSR L  XXXV, s.49.
iO i...als lange bis das her u ff gewuchs, und ais lange bis das lute sin gewonten, S R P r II, s. 712.
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świetle tego wiarygodnego, gdyż powstałego w kilkanaście lat po śmierci Olgierda, 
źródła -  w momencie śmierci ojca około 14 lat. Zarówno powyższy Memorial Wi
tolda, jak i Kronika Litewska pierwszej redakcji (tzw. Latopis wielkich ksia^gt 
litewskich) zgodnie stwierdzają, że wszelkie decyzje o losach Litwy należały po 
śmierci Olgierda do Kiejstuta 102. Brak podstaw, aby twierdzić, jak uczynił to Hen
ryk Paszkiewicz, że Witold w swym Memoriale tendencyjnie „odmłodził” Jagiełłę 
dając mu zamiast ponad 20 lat -  lat 15 - 16, „twierdząc, że Jagiełło w r. 1377 był 
bardzo młody, jakoby 15 - 16 letni chłopiec” 103. Witold w Memoriale przedstawił 
sytuację, którą wszyscy jeszcze dobrze pamiętali -  objęcie rządów na Litwie przez 
Kiejstuta wobec niedojrzałości nowego „króla” Litwy -  Jagiełły.

Również matka Jagiełły, wielka księżna Julianna występowała po śmierci męża 
Olgierdajako opiekunka młodocianego syna, następcy na tronie ojca, w charakterze 
regentki prowadziła, mimo że była wyznawczynią prawosławia, korespondencję z 
wielkim mistrzem krzyżackim.

Reasumując powyższe wywody stwierdzamy, że poprzedzający Jagiełłę w wyka
zie Olgierdowiczów w zwodzie metropolitalnym 1408 r. dwaj jego bracia Korybut 
i Skirgiełlo byli od niego starsi, co potwierdzają również źródła krzyżackie. Naj
starszym Olgierdowiczem był zapewne Skirgiełlo, dowódca wyprawy już w 1373 r. 
Olgierd pominął obu starszych synów Julianny wyznaczając na „króla” Litwy do
piero trzeciego, Jagiełłę, gdyż im nadał uposażenie na ziemach ruskich i ponieważ 
obaj przygotowywali się do przyjęcia chrztu prawosławnego.

Jagiełło poza dwoma starszymi braćmi miał również co najmniej dwie starsze 
siostry, Eufrozynę i Helenę, a zapewne nawet trzy, gdyż również Teodora najpraw
dopodobniej była od niego starsza. Ze względu na dużą śmiertelność niemowląt i 
dzieci ustalamy odstęp czasu między urodzinami dzieci dożywającymi wieku doj
rzałego na półtora do dwóch lat, wobec czego urodzenie Jagiełły jako szóstego 
dziecka Olgierda i Julianny, pary małżeńskiej od połowy 1352 r., wyznaczamy na 
lata 1362 - 1363.

Stwierdzenie powyższe znajduje potwierdzenie w kilku niezależnych od siebie 
źródłach. Według Kroniki Litewskiej trzeciej redakcji (rkps Bychowca) „starszym
bratem” Jagiełły był Zygmunt, syn Kiejstuta i Biruty Zmudzinki. Ustalenie daty 
urodzin Witolda na lata 1354 - 1355 na podstawie latopisów ruskich i kronik 
krzyżackich oraz stwierdzenie narodzin między Witoldem i Zygmuntem co najmniej 
jednego Kiejstutowicza, Andrzeja Garbatego, i jednej lub dwóch córek, wyznacza 
orientacyjną datę urodzin Zygmunta na lata 1358 - 1359, co raz jeszcze wskazuje 
na urodziny Jagiełły najwcześniej w 1360 r. Memorial ( Skarga) Witolda z ok. 
1390r. i Kronika Litewska pierwszej redakcji stwierdzają niedojrzałość Jagiełły w 
roku śmierci ojca i objęcie rządów na Litwie przez Kiejstuta „dopóki Jagiełło nie 
wyrośnie” , przy współudziale matki Julianny, potwierdzając kolejny raz późną datę 
jego urodzin określoną orientacyjnie na rok 1362 lub 1363.

102S R P r II, s. 712; PSR L  XV II, kol. 72.
103H. P a s z k i e w i c z ,  Jagiellonowie a M oskwa, t. I, s. 435 i p rzy  p. 2 ; I d e m .  O genezie Krewa,

s.71.
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Ustalenie daty urodzin Jagiełły na ten okres czyni bardziej zrozumiałym przyj
ście na świat jego najmłodszego syna, Kazimierza Jagiellończyka, dopiero 30 listo
pada 1427 r., gdy Jagiełło miał 65 lub 66, a nie rzekomo 76 lat. Poślubił zatem 
Jadwigę jako młody 23- lub 24-letni mężczyzna, a swe największe zwycięstwo od
niósł nie jako prawie 60-letni „starzec” , lecz w wieku 48 - 49 lat. Do śmierci 
prowadził życie niezwykle czynne i wykazywał wielką aktywność jako polityk i mąż 
stanu.

ANEKS: ORIENTACYJNE DATY URODZIN DZIECI OLGIERDA I JULIANNY

1353 lub 1354

1354 lub 1355 
1356 lub 1357 
1358 lub 1359 
1360 lub 1361 
1362 lub 1363 
1364 lub 1365
1366 lub 1367

1367 lub 1368
1369 lub 1370
1370 lub 1371
1371 lub 1372
1372 lub 1373
1375 lub 1376
1376 lub 1377

Eufrozyna Olegowa Riazańska (jej córka była żoną Jerzego Smoleń
skiego)
Skirgiełlo - Iwan
Helena, żona Włodzimierza Andrejewicza Moskiewskiego 
Korybut - Dymitr
Teodora, żona Swiatoslawa Titowicza Karaczewskiego
Jagiełło - Władysław
Lingwen - Symeon
Maria, zamężna 1379 za Wojdyłą, drugi raz za kniaziem Dawidem 
Horo deckim 
Wigand - Aleksander 
Korygiello - Kazimierz
Minigiełlo, zmarły dzieckiem (przed listopadem 1382)
Aleksandra, ks. płocka
Katarzyna - Wilhelda, księżna meklemburska
Świdrygiello - Bolesław
Jadwiga, księżna oświęcimska
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Maria Janion
Warszawa

„ SZKOŁA BIAŁORUSKA” W POEZJI POLSKIEJ

IVEaurycy Mochnacki porównał polską poezję romantyczną do śpiewającego 
drzewa, rozmaite wydającego tony, również i dlatego, że „z różnych stron, z różnych 
części i okolic Polski zapomniane ozwaly się glosy” . To drzewo nazwał „pięknym 
instrumentem”1. Julianowi Klaczce także nasunęła się metafora muzyczna: „ Iw  
rzeczy samej Polska sama jest tu eolską harfą; części Polski są jej strunami. Każda 
nasza prowincja ma swoją osobną nutę, na której swoją i swojską nuci melodię. Jak 
w życiu politycznym, tak i w życiu śpiewaków - chwalił się Klaczko - nie znamy 
despotycznej centralizacji, która jednowładnie i jednodźwięcznie, monarchicznie i 
monotonnie, z różnicami życia żywą jego grę zaciera: i na Parnasie naszym, jak i 
na naszym sejmie, każda prowincja ma swój glos oddzielny”2.

Różnorodność romantyczna sprzeciwiała się w ten sposób centralizacji klasycy- 
stycznej.

Regionalne grupy twórców to specjalność romantyzmu europejskiego. W ro
mantyzmie polskim powstało ich równie wiele, jak gdzie indziej, czasem nawet 
uskarżano się na nadmierne ich mnożenie zarówno przez samych „wieszczów” , jak 
i apologetów powiatowych wielkości, a nieraz po prostu przez krytyków literac
kich. Łatwo w końcu porządkowały się im pisarskie style według przynależności do 
regionalnych szkól poezji.

W latach czterdziestych XIX wieku można było mniemać, że pod silną presją 
estetyki romantycznej uformowały się już zarysy również „szkoły białoruskiej” w 
poezji polskiej. Tadeusz Lada-Zablocki, chociaż nie pisał po bialorusku, ani nie 
korzystał nazbyt wiele z motywów folkloru białoruskiego, też do tej szkoły byl zali
czany. Co więcej, chcial do niej należeć. W 1844 r., zesłany w sołdaty „za Kauka
zem, w Tyflisie” , gdy przeglądał du druku rękopis swego poematu Okolice Witebska, 
chlubi! się tym, że Białoruś już „kilku wydała pisarzy dość głośnych w polskiej lite
raturze” , a obecnie budzi się znów z letargu i „rozpoczyna nowy okres umysłowego 
życia” . Wśród światłych mężów, którzy „gorliwie biorą się obecnie na Białej Rusi

1M. M o c h n a c k i ,  O literaturze polskiej w wieku dziew iętnastym , O prać. H. Życzyński,
(BN,1,56), Kraków  1923, s. 132.

2J. K l a c z k o ,  Zapom niane pism a polskie. (1850-1866). Zebra] i ob jaśn ił F . Hoesick, Kraków
1912, s. 173 (przedm . do: W ieszcze i wieszczby. R ys dziejów nowszej poezji polskiej).
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za sprawę krajowego piśmiennictwa” , wymieniał i Jana Barszczewskiego3. On to 
stanie się drugim bohaterem naszych tu wywodów.

W ten sposób - po szkołach ukraińskiej i litewskiej, o który cli głośno było 
od lat kilkunastu wszędzie - w romantyzmie polskim wyrosła również s z k o ła  
b ia ło r u s k a .  Spóźniona w czasie w stosunku do tamtych, nie lśniła, jak one, 
wspaniałymi nazwiskami, ale też nie zasługiwałaby na miano tworu jedynie koniunk
turalnego, powstałego z podszeptu literackiej mody romantycznej na poszczególne 
„prowincje” . Były w Białorusi wartości oryginalne, które do tej pory nazywano 
częstokroć „litewskimi”. Autor książki pt. Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji 
romantycznej (niestety, zdążyła się ukazać tylko część I, obejmująca okres do roku 
1830), Stanisław Stankiewicz, podkreślał, że to trzeciorzędny poeta romantyczny, 
pisujący w latach 1828 i 1829, Aleksander Grott-Spasowski, „na oznaczenie swoj
skiej poezji ludowej zdecydowanie używa słowa ’białoruski’, podczas gdy inni poeci 
łącznie z Mickiewiczem powszechnie używali tradycyjnego terminu ’litewski”’4. Już 
w środowisku filomackim, przed rokiem 1830, zrodził się i rozwijał w Wilnie, jak go 
nazywa Stankiewicz, „regionalizm białoruski” . Jednak „szkoła białoruska” , która 
sama siebie tak nazwała, jest tworem romantyzmu polistopadowego.

W znamiennym, sygnowanym „1833, Witebsk” przypisie do ludowej ballady 
Zaklęta dziewica Lada-Zablocki dawał wyraz nadziei, że w przyszłości szkoła 
białoruska ukształtuje się bardziej wyraziście: „Żałować mi tylko wypada, że pieśni 
gminne białoruskiego ludu, że jego powieści i podania jeszcze dotąd nie zwróciły 
na siebie uwagi światłych mych ziomków. Przekonany jestem (i może słusznie), 
że kiedy zebrane będą materiały, wtenczas poezja białoruska będzie miała swoje 
właściwe piętno i zdolną będzie obudzić tenże sam interes i powab co polska 
lub litewska”5. Romuald Podbereski, który odegrał istotną rolę w kreowaniu 
owej szkoły białoruskiej, przyznawał Zabłockiemu, że „przejawia uczuciową stronę 
Bialejrusi”6. Nota w Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda łączyła w całość los 
zesłańca kaukaskiego z białoruską genealogią: „Należał do liczby młodzieży na Kau
kazie odznaczających się talentem do poezji, mianowicie w tak zwanej wówczas 
szkole białoruskiej”7.

Lada-Zabłocki bardów rozmaitych narodów lubił nazywać wajdelotami. Sie
bie widział niewątpliwie jako jednego z nich, podejmującego trud poetycki wie
szczów białoruskich, wśród których najwyżej cenił Franciszka Dionizego Kniaźnina. 
Zdumiewa świadomość i konsekwencja tej poetyckiej kreacji białorusko-polskiej.

3T . L a d a - Z a b l o c k i ,  Poezje, P e tersb u rg  1845, s. 65.
4P o r. S. S t a n k i e w i c z ,  P ierw iastk i białoruskie w polskiej poezji rom antycznej. C zęść I  (do 

roku 1830), W ilno 1936, s. 292.
poezji, niegloszonych nigdzie, Tadeusza Lady-Zabłockiego, pierwszego i drugiego okresu. 

„R ubon", t .  V II, W ilno 1846, s. 150.
6R . P o d b e r e s k i ,  B ia łoruś i Jan Barszczew ski, w: J . B a r s z c z e w s k i ,  Szlachcic Zawałnia 

czyli B ia łoruś w fan tastycznych  opowiadaniach. Poprzedzone krytycznym  rzu tem  oka n a  lite ra tu rę  
b iałoruską przez R. Podbereskicgo, t. I, P e tersb u rg  1844, s. XIX.

7Encyklopedia Powszechna, t. 28, W arszaw a 1968, s. 160. N ota  sygnow ana: F[ranciszek] 
M [aksymilian] Sfobieszczański].
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Uznając się za ucznia najsławniejszego pisarza Białorusi - Kniaz'nina, w poemacie 
Okolice Witebska przedstawia siebie jako piewcę „białoruskich krajów”,

Co do Kochanowskiego lutni szczerozłotej 
Raz jeszcze w Białej-Rusi ściągnął śmiałe dłonie8.

Jego powołanie poetyckie rozpina się więc między Kochanowskim a Kniaźninem. 
Jest ono głęboko zakorzenione w świadomości poety polskiego, który notabene nigdy 
nie był w tzw. rdzennej Polsce, nigdy nie wychynął w stronę zachodnią - poza 
wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej.

Podbereski nie był jednak z ostentacyjnej literackos'ci poezji Zabłockiego zado
wolony. Zgodnie z właściwym niektórym romantykom (np. Michałowi Grabow
skiemu czy Sewerynowi Goszczyńskiemu) przeświadczeniem, iż tylko pokrewień
stwo z twórczością ludową gwarantuje poecie nominację na prawdziwego wieszcza, 
wyrzucał Zabłockiemu: „Ukształcony na wzorach poezji europejskiej, może skut
kiem tego stracił wiele z tej samodzielności, która przy innych okolicznościach 
uczyniłaby go prawdziwie narodowym poetą”9. Przeciwstawiał go w końcu Ja
nowi Barszczewskiemu, naturalnemu poecie Białorusi („poecie” w tym szerokim 
rozumieniu, jakie przyjmował romantyzm). On był idolem Podbereskiego.

Wykształcenie, które często odrywało romantyka od domowych tradycji i stwa
rzało trudności w bezpośrednim z nimi kontakcie, w wypadku Barszczewskiego nie 
odegrało, bo i chyba nie mogło odegrać, takiej roli. Po zdobyciu „atestu kan
dydackiego” w jezuickiej Akademii Połockiej Barszczewski trudnił się guwernerką 
domową w rodzinnych okolicach. W latach dwudziestych udał się do Petersburga, 
gdzie osiadł na długo. Tu poznał Mickiewicza, któremu nawet przedstawił swoje 
wiersze. Tu w latach 1840-1844 wydawał cieszący się wówczas dużą popularnością 
almanach „Niezabudka” .

Trzeba teraz wspomnieć o czymś dla Barszczewskiego bardzo charakterystycz
nym. Zawsze przypisywano - i słusznie - jego twórczości staranną kulturę literacką, 
którą świadomie eksponował np. w Sonetach czy Melodiach pielgrzyma. Jednak w 
pamięci potomnych miał pozostać nie jako gładki literat z Petersburga, lecz jako 
wędrowny bard Białorusi. Ignacy Hołowiński uwydatniał tę cechę przez podkreśle
nie, że Barszczewski obnosił „twarz opaloną, nie gabinetową” , co miało dowodzić, 
że był „człowiekiem czynu, nie spekulacji”10. Zimę bowiem spędzał w Petersburgu, 
na wiosnę zaś udawał się w strony rodzinne.

Niezrównane pozostały opisy jego wędrówek. Przypomnijmy relację Podbere
skiego: „Trzeba go znać osobiście, trzeba go widzieć z kijem pielgrzymim w ręku, 
tak jak ja  go spotykałem w moich podróżach, pieszo, śród gminu białoruskiego,

8T. L a d a - Z a b ł o c k i ,  op.cit., s. 45-46.
9R. P o d b e r e s k i ,  op.cit., loc.cit.

10 Korespondencja M ichała G ra iow slie jo , „P ielgrzym ” 1843, t .  II, s. 351. Grabow ski p rzy tacza

list księdza Hołowińskiego.
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na płytach Dźwiny, w przydrożnych karczmach, na dróżkach ledwo ubitych w lesie 
i na wielkich gościńcach”11. Holowiński w 1843 r. utrzymywał, że Barszczewski: 
„całą Białoruś zna jak najdoskonalej, bo ze trzydzieści razy piechotą ją  obszedł, 
i corocznie ją  i teraz z Petersburga odwiedza” * 12. Podbereski podkreślał, że by 
go zrozumieć, trzeba go znać osobiście, trzeba go widzieć i dodawał szyderczo, 
że „wypieszczony krytyk nic w nim nie pojmie, zaiste!...”13. Całym więc sobą 
Barszczewski przeciwstawiał się koncepcji literatury uczonej, klasy cysty cznej. Bez 
biblioteki, bez retoryki. Swój majątek literacki nosił ze sobą. „Człowiek ten nie ma 
słów próżnych, nie ma okresów, jest treść sama. Brulon jego, czyli jak on sam na
zywa r a p t u r k i  - pisane starodawnym charakterem, które wiecznie z sobą nosi 
w czapce, obok z tabakierką”14. Wszędzie na Białorusi, jak utrzymuje Holowiński, 
był „pożądany i mile przyjmowany, bo jak bard tamtej strony opowiada ustawnie, 
- anegdoty powieści sypie jak z rękawa” 15. Można się domyślać, że podobne uspo
sobienie towarzyskie i tryb życia Barszczewskiego walnie przyczyniały się do jego 
sławy w białoruskich zaściankach szlacheckich.

Musialo takie egzystowanie wpływać na jego „drugi” (poza wierszami) styl pi
sarski. Jak podkreślał Podbereski, „żadnych wygładzeń, poprawek, usterek, - on 
rznie toporem z całym rozmachem ręki”16. Był Barszczewski entuzjastycznym 
wędrowcem - zbieraczem, jak Zorian Dołęga-Chodakowski; był też autentycznym 
poetą romantycznym - w zgodzie z tą  estetyką, która domagała się twórczości w 
duchu gminu. Stanisław Wasylewski w 1931 r. trafnie nazwał go „zapomnianym 
ostatnim egzemplarzem wymarłego już chyba typu rapsodów ludowych”17. Trudno 
jednak przeoczyć, że prowadził jakby dwa życia. Jedno było najgłębiej nacechowane 
jego pochodzeniem.

Jak przystało na przyszłego romantycznego piewcę ludu, Barszczewski przyszedł 
na świat w rodzinie biednego szlachcica zagrodowego na Witebszczyźnie (mówiono 
o nim też, że jest synem unickiego księdza i jakoby ukrywa swe pochodzenie), 
co jego biografom dało asumpt do snucia refleksji o szczególnej kulturalnej misji 
„ubogiej klasy szlacheckiej” . Zwany Białoruskim Rapsodem, Barszczewski, dzięki 
swemu pochodzeniu, mógł uzyskać korzystny dla ówczesnej literatury punkt widze
nia - żywiołowo narodowy i ludowy jednocześnie. Romuald Ziemkiewić w pracy 
o Barszczewskim jako „pierwszym pisarzu białoruskim XIX wieku” utrzymywał, 
że „szlachta tamtejsza uważająca się za Polaków, mówiła między sobą bardziej po 
białorusku niż po polsku” , a świadczyć o tym miały zarówno Piosnki wieśniacze

l ł R . P o d b e r e s k i ,  op.cit., s. XXXIX.
12 Korespondencja M ichała Grabowskiego.. . ,  loc.cit.
13R. P o d b e r e s k i ,  op.cit., loc.cit.
14 Ibidem
15 Korespondencja M ichała Grabowskiego.. . ,  s. 352.
16R. P o d b e r e s k i ,  op.cit., loc.cit.
17S. W a s y l e w s k i ,  M ickiew icz i rapsod B ialejrusi. „W iadom ości L iterackie” z 15 II I  1931, n r  

11(376).
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znad Niemna i Dźwiny Jana Czeczota, jak Białoruś Aleksandra Rypińskiego18.
Nie tylko klasa, z której wyszedł, ale i okolica, która dala mu natchnienie poe

tyckie, z romantycznego stanowiska zasługiwała na szczególną uwagę. Barszczewski
- z właściwym wyczuciem nastroju - tego nie przeoczył. Pierwszy tom Szlachcica 
Zawalni czyli Białorusi w fantastycznych opowiadaniach opatrzył więc czymś w 
rodzaju wprowadzenia pt. Szkic północnej Białorusi, tom drugi zaś - Wspomnie
niami z odwiedzin stron rodzinnych. Obydwa te teksty składają się na obraz „kraju 
lat dziecinnych” romantycznego poety, związanego najściślej ze swoim regionem. 
Panują nad nim - w ujęciu Barszczewskiego - nieurodzaj i troska: to kraina cierpie
nia i melancholii, posępna i dzika, ostępy „ponurej cichości” . Nie zapomina jednak 
Barszczewski o ostrych kontrastach: w niedzielę na cmentarzu wdowy i sieroty 
opowiadają przy grobach swe żale, zazdroszcząc umarłym, a potem w karczmie 
odbywają się dzikie tańce; radość chłopków - jak pisze - „częstokroć przechodzi 
granice przyzwoitości” 19. Zawsze jednak w tym weseleniu się pozostaje tutaj „coś 
melancholicznego” , a w fantazjach pojawiają się same duchy nieżyczliwe. „Ja się 
rodziłem tam i wyrosłem” , wyznaje w Kilku słowach od autora, poprzedzających 
Szlachcica Zawalnię20.

Wyobraźnia jego na zawsze została napiętnowana „posępnymi dumaniami” ludu 
białoruskiego, od niepamiętnych czasów doświadczającego niezmierzonego ogromu 
cierpień.

Nia budzim życi,
Pojdzim błudzici21

- oto przejmujący wyraz tej straszliwej niedoli. „Sierota” i jej opowieść, taką 
perspektywę oglądu życia wyniósł Barszczewski ze stron rodzinnych. Górowały 
w nim, jak i w folklorze białoruskim, fantazmaty panowania nieszczęścia i zla. 
Ignacy Chrapowicki, autor świetnego Rzutu oka na poezję ludu białoruskiego, wy
mieniał wśród najczęściej występujących w twórczości tej motywów: „biedną sierotę 
plączącą w dzień swego ślubu; nieszczęśliwego męża, który, pojąwszy niedobrą żonę, 
chciałby utopić się z rozpaczy” ; młodą mężatkę, żalącą się, iż nie ma skrzydeł, aby 
odlecieć od złego męża; dziewczynę, ścielącą len drobnieńki, którą nachodzi „tęskna 
myśl o grobie” , gdy podczas tej pracy „nachyla się ku ziemi, czuje, iż chcialaby 
spocząć w jej łon ie ...”22. Taki był ton duszy białoruskiej, który pochwycił Bar
szczewski.

18 P o r. R . Z i e m k ie w i ć ,  Jan Barśćeuski. P ierśy bieloruski p iśm iennik  X IX  stalećcia. Uspa- 
m in w 60-letniuju hadauśćynu śm ierci, W iln ia 1911, s. 6.

19J . B a r s z c z e w s k i ,  Szlachcic Zaw aln ia .. . ,  t .  I, s. 7.
20 Ibidem , s. X LIII.
21 Ibidem, t .  II , P e tersb u rg  1845, s.82.
22I. C h r a p o w i c k i ,  R zu t oka na poezję ludu białoruskiego, „R u b o n ” t.V , W ilno 1845, s. 46- 

47. Są to  n a tu ra ln ie  m otyw y wspólne poezji ludowej, ale C hrapowicki trafn ie  zw raca uwagę 
n a  szczególną uczuciowość białoruskich  pieśni „biednego km iotka” , dośw iadczającego zby t często
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Tadeusz Łada-Zablocki urodził się na Witebszczyźnie, w powiecie horodeckim, 
w niezamożnej, wielce patriotycznej rodzinie szlacheckiej. W przypisie do ballady o 
podtytule: Z podania gminnego wspomniał, że: „autor, gdy byl jeszcze dziecięciem, 
słyszał to podanie z ust ślepego starca na górze Wegzalu”23. To jedno źródło 
inspiracji. Ale w autoportrecie romantyka, jakim jest tom Poezji, zostało ono w 
sposób charakterystyczny wzbogacone. Elegię Wieczór autor zaopatrzył w motto 
z powies'ci Chateaubrianda Rene, mówiące o tym, że dźwięk dzwonu przywodzi 
na pamięć wszystko, co najważniejsze: religię, rodzinę, ojczyznę, kolebkę i grób, 
przeszłość i przyszłos'ć. Wieczór od razu w pierwszej strofie przypomina o jękach 
dzwonów płynących o zmierzchu „z Azarkowskiego klasztoru” . Autor nie omieszkał 
w przypisie wyjaśnić, że idzie o „klasztor księży pijarów w horodeckim powiecie 
guberni Witebskiej” - tam zresztą, gdzie stał „domek ojczysty” poety24.

Trudno o wspanialszy dowód na europejską uniwersalność romantyzmu: w ho
rodeckim powiecie czuje się to samo, o czym pisał Chateaubriand. Ale nasz Rene 
spod Witebska potwierdza jeszcze jedną oczywistość romantyzmu europejskiego, 
a mianowicie, że jego uniwersalną prawdę sankcjonuje wlas'nie regionalny konkret 
(tak jak to się stało w Balladach i romansach Mickiewicza) -  i to najbardziej kon
kretny z możliwych: „Azarkowski klasztor” , o którym, jak się zdaje, wiemy tu 
wszystko, co potrzebne, by poezja romantyczna uzyskała swe właściwe brzmienie u 
odbiorcy.

W świadomos'ci pisarzy polskich pochodzących z kresów północnych - zgo
dnie z wyobrażeniami panującymi w dawnej Rzeczypospolitej -  nie było wrogich 
przedziałów między tym, co białoruskie a tym, co polskie. „Ród” i „naród”, 
jak wiadomo, łączyły się harmonijnie: „ród” białoruski i „naród” polski. Ga
briel Korbut w rozprawce pt. Bialoruszczyzna w języku Mickiewicza podkreślał, że 
język potoczny, którym posługiwał się poeta, był językiem prowincjonalnym, silnie 
nasyconym białoruskim; pochodził zaś Mickiewicz „z rodu niegdyś białoruskiego 
(względnie litewsko-białoruskiego)” , czego dowodzi jego nazwisko, jak również o 
podobnym pochodzeniu świadczą nazwiska innych pisarzy: Czeczota, Chodźki, 
Kondratowicza25.

Właśnie bliski przyjaciel Mickiewicza z lat filomackich, Jan Czeczot, po powro
cie z zesłania odegrał wielką rolę w kształtowaniu narodowej literatury białoruskiej. 
Opublikował bowiem ogromnie cenione zbiory „piosnek wieśniaczych znad Niemna 
i Dźwiny” , zawierające zarówno parafrazy i translacje pieśni ludowych, jak i ich 
oryginały „w mowie slawiano-krewickiej” , jak nazywał białoruski. Poezję gminną

cierpień, „spraw ionych przez nędzę i głód” (s. 55). W  „km ieciu białoruskim ” widział au to r 
„najw ierniejszą ekspresję ch arak te ru  słowiańskiego” (s. 71). Do stu d iu m  zostało dołączone Obja
śnienie niektórych wyrazów białoruskich, znajdujących się w pieśniach przytoczonych ...

23 Z poezji, nieogloszonych n igdzie .. . ,  loc.cit.
24T. L a d a - Z a b ł o c k i ,  op.cit., s. 75.
2SG. K o r b u t ,  Bialoruszczyzna w języku M ickiewicza, w: I d e m ,  Szkice i drobiazgi historyczno

literackie, W arszawa 1935, s. 149. Z daniem  au to ra , białoruskiego pochodzenia M ickiewicza m iały 
dowodzić również „rysy jego oblicza” .
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Czeczot uważał za wspólną „wszystkim przodkom naszym” : „pańską, książęcą, 
słowem, narodową” . Głosił uczucia wdzięczności wobec włościan za „dochowanie 
obrzędów starożytnych i pieśni” , o których warstwy wykształcone zapomniały, 
„ulegając wpływowi sąsiednich plemion i cywilizacji Europy” . Poczucie wspólnoty 
rodowej było wszakże dla Czeczota najistotniejsze: nie zwracał uwagi na konflikty 
między warstwami społecznymi. W jego świadomości rzecz rysowała się tak, że 
„zapomnielis'my i tych pieśni, jakie odległa praprababka niejednego z nas, przy 
kądzieli w tejże samej może wsi nuciła ze swymi krewnymi, których potomstwo 
przez brak.zasług w kraju pozostało w stanie poddaństwa”26. Natomiast Wincenty 
Dunin-Marcinkiewicz, uznany za jednego z głównych twórców białoruskiego odro
dzenia literackiego i narodowego, w swych dramatach „posługiwał się równolegle 
językiem polskim i białoruskim. W zależności od pochodzenia społecznego jego bo
haterowie przemawiali po polsku lub białorusku” . Tak się stało w Sielance (1846). 
Przy poparciu Stanisława Moniuszki wystawiono ją  „na scenie teatru w Mińsku, 
pisarz zaś zagrał w niej rolę Białorusina Nawuma Pryhaworki”27.

Regionalizm białoruski Lada-Zablocki ujmował bardzo ściśle, ale w innym sen
sie. Okolice Witebska. Poemat opisowy (takim podtytułem opatrzył go sam po
eta), wiersze Do Dźwiny i Dolżańskie jezioro oraz inne zawierają wiele - wy
korzystanych w roli wyrazistych rekwizytów poetyckich - realiów historycznych 
i geograficznych („fala Mosarki” , „Prużki” , „fale Usyski” , „Lukiszańska dolina” 
itp.). Służą one jednak przede wszystkim utworzeniu pewnej m i to lo g i i  
p o e ty c k ie j .  Z całą dobitnością rysuje się spełnienie tego zamiaru w Okolicach 
Witebska. Przeciwstawiając obyczajem romantycznym Północ i Południe, chwaląc 
Tybr, morze Śródziemne, wietrzyk południowy i rzymskie niebo, poeta najgorętsze 
swe uczucie zwraca jednak ku „naszej północy” , ku legendarnej Białorusi.

Białorusi! o ileż budzisz wspomnień smutnych, 
Ach! gdzież to roje twoich bohaterów butnych,
Co do bitew odważne szykowali roty?
Gdzież są tak uwielbiane twoje Wajdeloty,
Co niegdyś potrącając harfy struny złote,
Tchnęły w szlachetne serca do bojów ochotę?... 
Już o tych bohaterach nikt z twych dzieci nie wie, 
A lutnie bardów wiszą na samotnym drzewie28.

Na wrażliwość romantyczną, jak wiadomo, silnie oddziałał obraz zawieszonej 
na drzewie harfy bardów Kaledonu z Pieśni Osjana Macphersona. Obszernie

26J. C z e c z o t ,  P iosnki w ieśniacze znad N iem na i Dźwiny, z douczen iem  pierwotnych w mowie
slawiano-krewickiej, W ilno 1844, s. VII.

27P o r. Antologia poezji białoruskiej, W ybrał i opracow ał J . Huszcza. W stęp  n ap isał A. B ar
szczewski, (BN II, 196), W rocław -W arszaw a-K raków -G dańsk 1978, s. XII.

28T . L a d a - Z a b ł o c k i ,  op.cit., s. 52.
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rozwinął ten motyw Walter Scott w poemacie Dziewica z Jeziora, zaczynającym 
się od inwokacji:

Arfo północna! długo w mroku zapomniana, 
Nad źródłem San-Fillanu zwieszona z gałęzi!29

Nowy wieszcz zdejmuje ją, by odśpiewać swą pieśń, a następnie zawiesza na 
dawnym miejscu. Łada-Zabłocki mówił o lutni ze względu na Kniaźnina, autora 
m.in. wiersza Do lutni, którego „ostatnim płodem”, jak objaśniał, były „dumy 
Osjana” . Również dlatego, że brał swą lutnię po Kniaz'ninie - „białoruskiej kra
iny ozdobie”30. Całkiem odmienna od wizji Barszczewskiego, wystylizowana na 
starożytną Szkocję z Pieśni Osjana, z Dziewicy z Jeziora oraz Pies'ni ostatniego 
minstrela Waltera Scotta, tajemnicza Białoruś objawia się jako kraina rycerskich 
bohaterów i ich bardów. Obraz ten jest całkowicie sprzeczny z poglądem Chrapo- 
wickiego, który uważał, że lud w prowincjach białoruskich „ulegał wpływowi Litwy, 
Polski i Rosji, obojętnie patrząc na walki, jakowe staczały z sobą te mocarstwa. 
[...] Nie opiewał czynów wojownika, któremu nie wiedział, jakie dać nazwisko, 
wroga czy brata”31. Natomiast u Zabłockiego melancholia białoruska uzyskała 
w y k ła d n ię  o s ja n ic z n ą .  W mgłach i oparach Białorusi snuły się, płynęły po 
jej nocnym niebie, widma dawnych bohaterów. Żegnając się z okolicami Witeb
ska poeta czuł się jak bard zapadającego w niepamięć świata, który tylko poezja 
heroiczna, tylko bohaterska mitologia może utrwalić i w ten sposób uratować.

Inne całkiem zamierzenia przyświecały Barszczewskiemu. Szlachcic Zawalnia, 
stryj głównego narratora, słuchacz opowieści zawartych w czterech tomach zbioru, 
mieszka, co dla całej ramy narracyjnej ma bardzo istotne znaczenie, nad brzegiem 
jeziora Nieszczordo, które zamarza zimą, a zimy w tych okolicach bywają z reguły 
srogie. Wówczas to dom Pana Zawalni staje się rodzajem, jak sam powiada, la
tarni morskiej dla błąkających się wśród wichru i zamieci po jeziorze. Wystawia 
on bowiem palącą się dobrze świecę, żeby dać znak tułającym się w burzliwą noc. 
„Podróżni zabłąkani dostrzegłszy z jeziora ogień w oknie, cieszyli się jak żeglarze 
miotani morską falą, kiedy zobaczą z daleka wśród ciemnej nocy śwaitlo lampy 
portowej, zjeżdżali się wszyscy do dworku mego stryja, jakby do karczmy stojącej 
przy drodze, aby się ogrzać i dać odpocząć koniom”32. Tak więc przystań, schro
nienie, ale i miejsce rozmowy i opowieści. Pan Zawalnia miał zwyczaj nawet trochę 
martwić się piękną pogodą, gdyż zapowiadała ona, że goście nie przybędą. Jego 
spory z gospodynią, Pan ną Małgorzatą, tego właśnie dotyczyły - mniemała ona, 
że Pan Zawalnia zbyt często świecę w oknie wystawia. Gospodarz dowodził jed
nak wówczas z całą naiwnością, że w każdej chwili niespodziewanie wiatr może się

29C yt. za: A. E. O d y n i e c ,  Tlomaczenia, t .I , L ipsk 1838, s. 3.
30T. L a d a - Z a b ł o c k i ,  op.cii., s. 65 i 52.
311. C h r a p o w i c k i ,  op.cii., s. 61
32 J. B a r s z c z e  w s k i ,  op.cii., t .I , s. 20-21.
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zerwać, zepsuć pogodę - i wówczas „ktokolwiek z jeziora zawita do nas”33.
W związku z takimi upodobaniami Pan Zawalnia uskarżał się nieco na wiosnę 

i lato - wtedy, podkreślał, „żyję jakby pustelnik okrążony wodą i lasem”34; 
wiosną „ginie zimowa droga i prędko przyjdzie ten czas, że będę tu mieszkał jak 
pustelnik”35. Dworek Pana Zawalni staje się zatem w Białorusi w fantastycznych 
opowiadaniach miejscem prawdziwie odosobnionym, oddzielonym, miejscem, do 
którego się przybywa i które się opuszcza, żeby może już nigdy do niego nie wrócić, 
może nawet nie znaleźć już do niego drogi. To miejsce czarodziejskie, wyposażone 
w magiczną silę oddziaływania, ale i skazywane na zaniknięcie - roztopienie się wraz 
z lodem. „Niszczał lód Nieszczordy”36, kończy! się czas opowieści. W finale cyklu, 
gdy zaczyna się wiosna, główny narrator i twórca opowieści opuszcza dom Pana 
Zawalni: „Po godzinie już skrył się przede mną las wysoki, który okrążał mieszka
nie mego stryja, skryły się jasne wody i zarosłe brzegi jeziora Nieszczordy” . Jest 
to ostanie zdanie IV tomiku: wysoki las, wody jeziora i zarosłe brzegi zamykają się 
szczelnie nad miejscem opowieści. Natura więc chroni tajemnicę narracji snującej 
się tak „naturalnie” .

Ulubieni narratorzy Pana Zawalni rekrutują się przeważnie spośród ludu: to 
np. furman Jakusz, specjalista od wilkołaków, którego narrację stryj szczególnie 
wyróżnia; rybak Rocka; kowalowa Auhinia: wysiani przez pana w podróż z pole
ceniem chłopi, którzy nieraz wspominają realia pracy na pańszczyźnie. Ale jest i 
szlachcic, pan Siwocha: występuje on jako narrator najsłynniejszego opowiadania 
ze zbioru Barszczewskiego, mianowicie Włosów krzyczących na głowie.

Wspomniany tu już kilkakrotnie Ignacy Chrapowicki zwraca uwagę na 
wyjątkowe wprost talenty narracyjne białoruskiego ludu. W pewnych okre
sach (kiedy np. złe duchy nie pozwalają pracować wieczorami) „wieśniacy nasi” 
najwięcej skazek układają. W te wieczory, zwane również „świętymi” (więc 
przeklętymi/świętymi), „zbierają się w koło i opowiadają pod wpływem zabobon
nych wrażeń dziwne częstokroć, pełne najżywszej imaginacji powieści, godne fanta
stycznej werwy Hoffmanna”37. Z nich właśnie wysnuł swego Szlachcica Zawalnię 
Jan Barszczewski -  Hoffmann polsko-białoruskiego pogranicza.

W podaniach i opowieściach ludu Białorusi panowało przekonanie o 
w s z e c h o b e c n o ś c i  w s z e c h p o ż e r a ją c e g o  z ł a .  Można przypuszczać, że 
doświadczenie cierpienia, o którym tyle pisał Barszczewski, charakteryzujące życie 
białoruskiego chłopa, legło u podstaw swoistej „racjonalizacji” dookolnego świata, a 
również straszliwych koszmarów sennych, które nawiedzały mieszkańców tej ziemi. 
Nic dziwnego, że jest tak źle, skoro wszędzie pełno diabłów, wszędzie roi się od 
złych duchów rozmaitego autoramnetu. Stale wszyscy są tutaj przez nie okrutnie

33Ibidem, t .  III, P e tersb u rg  1845, s.43.
34 Ibidem, t. II, s. 85.
35 Ibidem, t. IV, P e tersb u rg  1846, s. 65.
36 Ibidem, s. 72.
37I. C h r a p o w i c k i ,  op.cit., s. 56.
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prześladowani, albo też zły duch pojawia się natychmiast na, najskryciej nawet 
i najbardziej niejasno, wyrażone w mys'li życzenie. Wszystkie żywioły, zwłaszcza 
wody i powietrza, przepełniają złowrogie demony.

Niebywała jest żarłoczność zła. Ignacy Chrapowicki zwierza się: „Niedawno 
słyszałem opowiadanie, w którym duch jakiś nieprzyjazny, ścigając człowieka 
grającego w tej skazce główną rolę, przybiera postać ogromnej maciory, i ugania 
się za nim, orząc ziemię i ryjąc obłoki odemknięte paszczęką, aby takim sposobem 
ofiara nie mogła uniknąć pożarcia”38. Autorowi przypominało to obrazy mitolo
gii indyjskiej lub skandynawskiej; chyba nie docenił rodzimości tej kanibalicznej 
maciory.

U Barszczewskiego rybacy zapuszczają w przerębel jeziora niewód, „słyszą sze
lest pod lodem, sykanie i piski jakieś dzikie, jak gdyby tam tysiący gadów gryzły 
się między sobą, napadła na nich niespokojność, strach i dreszcz przebiegał po 
ciele” , jednakże ciągną sieci na wierzch - i cóż, gdy wyciągnęli niewód, „pełne 
sieci małych diabełków” . Zostały one dalej niezmiernie malowniczo opisane (np. 
„jakby pająki wielkości kotów” , „szczury, jaszczurki, niedoperze, krety, pełzały po 
lodzie, tarzały się po śniegu z okropnym wrzaskiem, sykaniem i piskiem”39). Ry
bacy pojęli, że „trafili na gniazdo szatanów” . O czymś podobnym wspomina się 
w Szlachcicu Zawalili kilkakrotnie. Na przykład rybak, który zazdrościł swemu 
rzekomemu konkurentowi, Roćce, raz zarzucił sieć, cieszył się, że „ogromne stado 
zagarnął leszczów, i nagle obaczył w sieci okropnych straszydeł, głowy ogromne, 
oczy ogniste, z piskiem i wrzaskiem skórzanymi skrzydłami biły po wodzie, a inne 
wzlecialy na powietrze i latały nad jego głową”40. Odżywa tu całe imaginarium 
ludowo-średniowieczne.

Szatan na Białorusi upodobał sobie wody. Raz chłopi, powróciwszy z pola, 
usłyszeli, jak „ktoś za jeziorem nad samym brzegiem, śpiewa okropnie i silnym 
głosem” , a mieszkańców przeszywa trwoga, gdyż wyraz'nie słychać:

I Sitna majo,
I Hłubokaja majo,
I Skobryja majo,
I Szewina majo,
I Jazna majo,
I Nieszczydra majo,
I Niawiedra majo,
I Niewielskoje majo,
Jak majo, dak majo i usio majo41.

38Ibidem, s. 57-58.
39J. B a r s z c z e w s k i ,  op.cit., t. II, s. 27.
40 Ibidem, t. IV, s. 66.
^ Ib id e m ,  s. 15.
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Były to nazwy jezior. Śmiały rybak wreszcie zdecydował się wydać walkę bez
czelnemu diabelskiemu triumfatorowi. Rzucił weń kamieniem z okrzykiem: „Nie 
przywłaszczaj że sobie nasze jeziora i rzeki”42. Nie wiadomo, czy odebrał mu pa
nowanie nad wodami białoruskimi, ale przynajmniej szatan przestał wyśpiewywać 
i opiewać swoje przewagi.

Mieszkańcy Białorusi są nękani przez złe duchy z przyczyny swych zachcia
nek (głównie chodzi o bogactwo), albo też najczęściej bez przyczyny. Po pro
stu życie ich jest jednym strasznym, złym snem. Oniryczność wyobraz'ni ludowej, 
pogrążającej się wręcz w fantazmatycznym transie okropności, została przez Bar
szczewskiego bardzo dobrze uchwycona. Tu, na Białorusi nie może być mowy o 
tym, co się tak często spotykało np. na Mazowszu czy w Wielkopolsce, również na 
Ukrainie43, to znaczy -  nie jest możliwy zakład chytrego chłopa z diabłem i oszu
kanie diabła. U Barszczewskiego nie ma opowiadania, w którym diabeł zostałby 
pokonany chytrością większą niż jego przebiegłość. Można go uderzyć kamieniem i 
odgonić na jakiś czas; ksiądz może przeprowadzić egzorcyzmy -  i to wszystko.

Inna grupa utworów Barszczewskiego przedstawia z ło  j a k o  c h o ro b ę  
i n ie s z c z ę ś c ie . Zwłaszcza ciekawe jest w tym względzie ujęcie motywu 
wilkołaka, traktowanego w etnologii jako „jeden z najlepszych przykładów meta
morfozy zwierzęcej, nocnej i kanibalicznej, odsłaniającej szczególny rodzaj trwogi 
zbiorowej”44 . Specjaliści kładą nacisk na oniryczne pochodzenie fantazmatu likan- 
tropicznego, skupiającego w sobie nocne lęki i przerażenia społeczności wiejskiej, 
obawiającej się zniszczenia przez pożarcie, przez pochłonięcie. Wilkołak najczęściej 
był traktowany jako opętany przez diabła, znacznie rzadziej w dawnych wiekach 
występowały przekonania, że wilkołactwo to choroba, „wilcze szaleństwo” . Tak jed
nak jest u Barszczewskiego, bardziej zresztą to „wilcza słabość” , niż „szaleństwo”.

Wilkołak z opowiadania pod takim właśnie tytułem ze Szlachcica Zawalili by
najmniej nie szukał pomocy złego ducha, on po prostu bez swej woli został zamie
niony w wilka przez czarownika. Przejmująco opowiada o fantastycznej zmianie 
tożsamości i o mękach człowieka w wilczej skórze, gdyż -  zgodnie z ludowym prze
kazem -  jako wilk zachowuje ludzką świadomość. Pojawia się tutaj ton głębokiej 
melancholii i boleści kogoś, kogo jakaś obca i wroga siła skazała na niezawinione 
męczarnie45. Zgodnie też z przyjętą w podaniach ludowych konwencją, są to

^ Ib id e m ,  s. 16.
43M. G r a b o w s k i  w szkicu O gm innych ukraińskich podaniach podkreślał: „D iabeł, według 

wybraźni ukraińskiego lu d u  (co zresztą  dość pospolite  i gdzie indziej), n ie je s t wcale ów potężny 
duch złego, przeraźliw y i straszny, jak im  pow inien by być według dogm atu  chrześcijańskiego. 
Myśl lu d u  zniżyła o wiele to  pojęcie, p rzeobrażając go tylko w is to tę  złośliwą, psotną, zresztą  
dość często pokonaną  i oszukaną o d  człowieka. D latego w podan iach  gm inu g ra  on zawsze rolę 
raczej śm ieszną, ja k  straszliw ą, co p o ją ł doskonale pierw szy ukraiński pisarz  Gogol, czarodziejskie 
swoje powieści opraw iając zawsze w hum oryzm ” („R ubon” , t. VI, W ilno 1845, s. 183).

44M. M e s l i n ,  Etres surnaturels w p racy  zbiorowej: Le merveilleux. L ’imaginaire et les croy- 
ances en Occident. Sous la  d irec tion  de M. M eslin, P a ris 1984, s. 136.

45M. G r a b o  w s k i  w cytow anym  ju ż  w przypisie 43 opracow aniu posługując się folklorem  u k ra 
ińskim  znacznie m niej d ram atyczn ie  p rzedstaw ia  los wilkołaka. U w ydatn ia  łatwość m agicznych 
m etam orfoz.
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wyznania b y łe g o  wilkołaka, który zawsze już -  po przedzierzgnięciu się w 
człowieka -  krąży niespokojny, smutny, samotny, „nudny i zamyślony” , a na pytanie 
o przyczynę tego stanu odpowiada: „Wiele cierpiałem, nic mię już na świecie nie 
zajmuje; umarłem dla świata”46. Uderza podobieństwo tego bytowania do istnie
nia Upiora z wiersza Mickiewicza, poprzedzającego II i IV część Dziadów - góruje 
poczucie egzystencji na granicy między życiem a śmiercią, doświadczenie obcości i 
„okropnej rozpaczy” . Coś podobnego dosłyszeć można w Duchu cierpiącym47, tę  
n ie w y g o d ę  e g z y s t e n c j a ln ą  , błąkanie się po lasach, strach przed ludźmi i 
strach ludzi, niepokój i dzikość, które nie dają się niczym wytłumaczyć. W Du
chu cierpiącym ciągła konieczność metamorfozy bynajmniej nie staje się powodem 
magicznej radości i lekkości, lecz przyczynia stałych boleści związanych ze „zmianą 
skóry” . Wilkołak Barszczewskiego jest wręcz przeciwieństwem dzikiego i okrutnego 
mitycznego potwora pożerającego ludzi; on właśnie takim nie chce się stać, nie chce 
szkodzić, nawet pragnie pomagać!...

Można przypuszczać, że opowieści Barszczewskiego zawierały metaforę losu 
obłąkanych, tkniętych jakimiś zaburzeniami umysłu czy nerwicą. Podobnie zresztą 
rysuje się narrator Włosów krzyczących na giowie -  jako człowiek, który na naszych 
oczach zapada na chorobę nerwową. I znów nie idzie tu bynajmniej o to, że Bar
szczewski pisywał opowieści psychologiczne. Użyłam przed chwilą zupełnie świado
mie słowa „metafora” . Bo są to rzeczywiście w szczególnym sensie „metaforyczne” 
opowieści. Objawiają one w swoistej formie świadomość i wiedzę o k ry z y s ie  
e g z y s te n c ja ln y m  , ogarniającym jednostki, a nawet -  w pewnych okresach -  
i całe zbiorowości. Historycy notują, że prawdziwa zbiorowa psychoza wilkołactwa 
wybuchła w XIV wieku, a potem ponawiała się nieraz, aż do początków wieku 
XX. Toteż w opowiadaniu, które traktuje o potwornych plagach spadających na 
lud białoruski pod postacią nieurodzaju, głodu, pomoru (Biała Sroka), narrator 
podkreśla rzecz dziwną: „wilkołaków takie stada snuły się wszędzie, że strach było 
wyjść w pole”48 . Znamieniem przerażającego nieszczęścia tych czasów stało się to, 
że „narzekanie całego ludu, wycie tych wilkołaków, rozdzierało serce”49. Nastrój 
współczucia zaznacza się tu bardzo wyraźnie; rozdarte serce wilkołaka bije w tych 
opowiadaniach.

Białoruś fantastyczna Barszczewskiego, ta melancholijna kraina przerażenia i 
cierpienia jest w równym stopniu tw o re m  m ie js c o w e g o  f o l k l o r u ,  ja k  
r o m a n ty k i  f a n t a s ty c z n e j .  Diabeł, który się rozgościł w biotach Białorusi, 
wychynie jeszcze nieraz. Spotkamy go u Mickiewicza i Towiańskiego. Ich meta
fizyczna i kosmiczna „walka z Szatanem” dotyczy również diabla prześladującego 
Białoruś. O nim też chyba myślał Jerzy Kosiński w swym Malowanym ptaku, tej 
znakomitej stylizacji ludowości białoruskiej, poleskiej, wschodnio-polskiej. W Uwa

16J . B a r s z c z e w s k i ,  op.cit., t. I, s. 81.
47Ibidem, t. III , s. 37-39.
48 Ibidem,i s. 30.
49 Ibidem, s. 31.
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gach autora utrzymywał, że „nie ma sztuki, która byłaby rzeczywistością; sztuka 
to sposób używania symboli, dzięki którym nie dająca się inaczej opisać rzeczywi
stość subiektywna staje się możliwa do przekazania”50. Te symbole są uniwersalne 
(zło wlas'ciwe naturze ludzkiej), ale i zakorzenione w glebie regionalnych wyobrażeń 
ludowych.

Niepodobna zastanawiać się nad twórczością Barszczewskiego bez uwzględnia
nia okolicznos'ci, że figuruje on w kilku opracowaniach jako jeden z twórców na
rodowej literatury białoruskiej. Janusz Jasieńczyk (Janusz Poray-Biernacki) jed
nemu z bohaterów Stówa o bitwie każę wchodzić głębiej w swą bialoruskos'c właśnie 
poprzez „nieznanych dotąd poetów swego narodu” , a wśród nich na pierwszym 
miejscu znajduje się Jan Barszczewski51 .

Ale nie idzie nam bynajmniej jedynie o to, że Barszczewski napisał parę utwo
rów w języku białoruskim, lecz przede wszystkim o refleksję nad faktem, że 
najważniejsze jego dzieło, Szlachcic Zawalnia, które Piotr Chmielowski nazwał 
„szeregiem szkiców etnograficzno-powies'ciowych”52, stanowi rzeczywiście szcze
gólny rodzaj opracowania wątków folkloru białoruskiego. Nawet w kwestii języka 
zbioru opowies'ci mogły powstać pewne znamienne wątpliwos'ci. Uniesiony prze
świadczeniem (typowym zresztą dla romantyzmu) m e d iu m ic z n e g o  przeka
zywania tylko tego, co mu podszepnięto, co mu podpowiedziano, Barszczewski 
napisał: „Nie wszystkim czytelnikom może być zrozumiały białoruski język, a więc 
te gminne opowiadania, które słyszałem z ust ludu, postanowiłem ile mogąc w 
dosłownym tłumaczeniu napisać po polsku”53. Tego rodzaju wyznania, przy użyciu 
zwrotów: „słyszenie od ludu” oraz „dosłowne tłumaczenie na polski” , spowodowały 
charakterystyczne pretensje i roszczenia z strony historyka literatury białoruskiej, 
Maksima Hareckiego. Zaliczywszy Barszczewskiego, obok Rypińskiego i Czeczota, 
do „staroszlacheckich romantyków” , Harecki zażądał ponownego przełożenia opo
wiadań i legend Szlachcica Zawalni „na język rodzimy, gdyż przecież są one 
białoruskie, a o b c a  fo rm a  im  s z k o d z i”54. Romantyczna mistyfika
cja Barszczewskiego - poszukującego poręczenia prawdy opowieści w podkreśla
niu autentyzmu „z ust do ust, z serca do serca” -  posłużyła niemal do odmówie
nia,odebrania mu autorstwa. A jest ono tutaj przecież bardzo wyraźne, zarówno 
w założeniach cyklu nowelistycznego, jak i w szczególnej postaci fantastyki. W 
każdym razie ta forma, „obca forma” (sic!), o której Barszczewski sądził, znów oby

50J. K o s i ń s k i ,  M alowany ptak, Przełoży! T.M irkowicz, W arszawa 1989, s. 232.
51J. J a s i e ń c z y k ,  Słowo o bitwie. Tryptyk powieściowy, L ondyn 1955, s. 171.
52 Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t .  V, s. 1013. Podobnie  nazyw a Szlach

cica Zawalnię S. Stankiewicz: „kom pilacją ludowych p o d ań ” , jakkolw iek zarazem  dopuszcza, że 
niektóre z n ich  m ogły zostać „utw orzone przez a u to ra  p o d  wpływem Mickiewiczowskiej ballady

[Św itezi](Pierw iastki b iałoruskie.. . ,  s. 150-151).
53 J. B a r s z c z e w s k i ,  op.cit., t .  I, s. 23. T rzeba jed n ak  zaznaczyć, że niektóre wypowiedzi i 

pies'ni cytow ał Barszczewski w pełnym  b iałoruskim  brzm ieniu; nie je s t tego jed n ak  wiele.
54M. H a r e c k i ,  H istoryja bielaruskaje literatury, W ilnia 1920, s. 66. Podkreśl, m oje  - M .J. 

A utor inform uje również, że n iektóre  z ty ch  utworów zostały ju ż  przełożone.
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czajem romantycznym, że wziął ją  „z samej natury” , wzbudziła właśnie poważne za
strzeżenia najsłynniejszego badacza folkloru białoruskiego, Michała Federowskiego. 
Ze swego etnograficznego punktu widzenia sformułował on bardzo nieprzychylną 
ocenę Szlachcica Zawalni: „Garstka podań z Witebszczyzny przez obrobienie lite
rackie mocno wynaturzonych”55. Jednak ta ocena zarazem, wprawdzie a rebours, 
dowodzi, jak bardzo zbiór opowies'ci Barszczewskiego odbiega od wiernego zapisu 
folklorystycznego.

Odbiega zresztą również i od innego jeszcze możliwego ujęcia ludowej inspiracji 
w literaturze. Pozwala to zrozumieć fragment poświęcony Szlachcicowi Zawalni 
w fundamentalnej Istorii russkoj etnografii A. N. Pypina. Badacz podkreśla, że 
z „ te r a ź n ie js z e g o  i r o s y js k ie g o  p u n k tu  w id z e n ia ” - opowiadania 
Barszczewskiego nie przedstawiają takiej wartości, jaką im przypisywali polscy 
krytycy. Ocenę tę Pypin potwierdza porównaniem Szlachcica Zawalni do rosyjskiej 
powies'ci ludowej, tzw. humanistyczno-realistycznej. W podobnej optyce literatura 
polska zostaje oceniona jako „daleka jeszcze od tego” , a stosunek Barszczewskiego 
do ludu Pypin określa jako protekcjonalny, przedstawienie zaś jego życia - jako 
niezbyt głębokie56.

Do utworu Barszczewskiego zostały zatem zastosowane całkiem mu obce kryte
ria: nie w poetyce rosyjskiej powieści ludowo-realistycznej powinien być Szlachcic 
Zawalnia oceniany, lecz w poetyce fantastyczności romantycznej, inspirowanej przez 
opowieści gminu, w rodzaju Mickiewicza czy Józefa Bohdana Zaleskiego. Jest to 
o r y g in a ln a  f o rm u la  l i t e r a t u r y  p o l s k i e j ,  w c a le  n ie  g o rs z a  
od in n y c h . Toteż nie miał racji Podbereski, kiedy w „Pamiętniku Naukowo- 
Literackim” polemizował ze stwierdzeniem, że w literaturze naszej nie ma utworów 
w rodzaju „powieści z bytu czysto-ludowego” D. Grygorowicza i na dowód ich ist
nienia przytaczał opowiadania Barszczewskiego57. T o z u p e łn ie  dw ie  ró ż n e  
p o e ty k i  i nie należy ich utożsamiać. Mogą być naturalnie porównywane, ale 
bez przyznawania jednej wyższości nad drugą, ani też budowania jakiegoś ciągu 
ewolucyjnego - od literatury rosyjskiej do polskiej.

Ten spór o metodę literacką ujawnia oryginalność i silę romantyzmu polskiego. 
Wycisnął on swoje niezatarte piętno, swoją formę właśnie na stworzonej przez Bar
szczewskiego wizji Białorusi tajemniczej, przenikniętej przerażającym smutkiem, 
struchlałej od grozy zła, melancholijnej i fantastycznej.

S5C yt. za: T . S. G r a b o w s k i ,  Z pogranicza polsko-białoruskiego, w p racy  zbiorowej: Księga 
pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków 1961, s. 445.

56P o r. A. N. P y p i n ,  Istorija  russkoj etnografii, t.IV . B iełorussija i Sibir, S .P ie tierburg  1892, 
s. 62.

57P rzypis re d ak to ra  do: A d o l f  s p o d  B i e l s k a  [ M a c ie j  Ł o w ic k i ] ,  Gawęda krytyko- 
literacka nr 5, „P am ię tn ik  Naukowo-Literacki” , t. II, zeszyt VI, W ilno 1850, s. 6. Chodziło o 
Cztery pory roku drukow ane w „Sow riem ienniku” w 1849 r. A u to r Gawędy ubolewał, że n ie są 
u trzym ane w sty lu  pow iastek  Grygorowicza „an i K aniow ski zamek, ani Zawerucha” (Goszczyń
skiego i O liazarowskiego), a  Podbereski m u  replikował.
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Alina Witkowska
Warszawa

LITEWSKO-BIALORUSKA PRZESTRZEŃ IDYLLICZNA

A .by  mówić o Litwie i Białorusi jako przestrzeni idyllicznej trzeba się uwolnić 
nie tylko od dzisiejszej geografii politycznej, ale niemal w ogóle od geograficznej 
ścisłości. Nie było jej bowiem w czasach, które nas zajmują. Tradycja Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, które rozpościerało się na tych terenach, powodowała, iż 
cały obszar zwano umownie Litwą, także ziemie z przewagą języka białoruskiego. 
W mentalności ludzkiej utrwalił się również wniesiony przez Unię Lubelską podział 
prawnopaństwowy, na Litwę i Koronę, dla którego obojętne były szczegółowe spe
cyfikacje narodowościowe, zresztą w ogóle dzieło stuleci późniejszych, zatroskanych 
o odrębność podmiotów narodowych.

Jednakże swoboda geograficzna i tak nie stanowi decydującego argumentu na 
rzecz umownos'ci przestrzennej, jaką tekst ten będzie operował. Mówiąc o prze
strzeni idyllicznej wkraczamy bowiem w obszar mitu, którym nie rządzą prawa 
geografii ani scislos'ci, ani czyjeś wyobrażenia o granicach. Mit tworzy własną prze
strzeń wyobraźniową i symboliczno-kulturową, duchowej przeto natury, suwerenną 
wobec czasu historycznego, a już na pewno wobec rygorów terytorialnych. Ma 
własne rygory.

Już teraz wypadnie stwierdzić, że byt owych ziem idyllicznych na wschód od 
Niemna stworzyła, określiła polska literatura romantyczna. W dużej mierze emi
gracyjna, co dla przebiegu sprawy nie jest bez znaczenia. Na emigracji „partia 
litewska” może była mniej liczna niż ukraińska, ale dzięki Adamowi Mickiewi
czowi bardzo potężna, i wszyscy owi Chodźkowie, Kolyskowie, Zanowie tęskniąc 
i wspominając kraj młodości przemienialiby go z wolna w promienny mit o by
cie szczęśliwym. Od momentu wszakże opublikowania Pana Tadeusza nic już nie 
działo się z wolna. „Jednym stań się” poety zakreślone zostały granice tego mi
tycznego świata zwanego Litwą, wyczarowano przestrzeń, która w tym kształcie 
być może nie istniała nigdy, i poetycka kraina z Pana Tadeusza rozpoczęła swój 
niezależny żywot w kulturze, stając się nie tyle substytutem Litwy rzeczywistej, ile 
Litwą inną, obok tamtej historycznej, a dla czytelników Mickiewiczowskiej epopei 
zapewne bardziej realną niż głęboko odsunięte na północny wschód ziemie dawnego 
Księstwa Litewskiego. Dla Polaków z centrum kraju Litwa już na zawsze uzyskała 
kształt z Pana Tadeusza, ale być może także rdzenni mieszkańcy tych terenów -  
myślę tu o Polakach z ziem zabranych -  postrzegali rzeczywistość ich otaczającą 
poprzez poetycką Litwę Mickiewicza. Byłby to nie tylko dowód na osmozę życia
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i sztuki, nie tylko potwierdzenie potęgi kreacyjnej siły literatury, ale najpewniej 
także tęsknota za wizją świata zawartą w Panu Tadeuszu. Tęsknota za idyllą.

Postawmy proste pytanie: dlaczego tak bardzo uwierzono Panu Tadeuszowi i 
czemu do krainy idylli trzeba było koniecznie udać się aż za Niemen?

Przecież Polska miała starą kulturę ziemiańską i związany z nią gatunek sie
lanki poświadczony znakomitymi nazwiskami Szymonowica, Zimorowiców czy Ga
wińskiego. Więcej, tuż przed romantyzmem miała Kazimierza Brodzińskiego, a 
współcześnie z Mickiewiczem -  Teofila Lenartowicza. Wiesław nosi podtytuł 
Sielanka krakowska, zaś atmosfera idylliczna przenika liryczną wizję Mazowsza u 
autora Lirenki. Już sama lirenka jako instrument stanowi swego rodzaju substytut 
pasterskiego fletu, bez którego nie podobna wyobrazić sobie Arkadii.

Wszystko to prawda, jednakże centralna Polska nie miała szans, aby stać się 
ówczesną krainą idylli. Posiadała zaledwie sielskie wysepki, autentyczne loci amo- 
eni, mile miejsca rozsiane w rzeczywistości, która nie musi być sympatyczna. Już 
w początkach romantyzmu wiadomo było, że istnieją regiony, w które warto się 
udać na spotkanie z idyllą. To przede wszystkim krakowskie, którego długa ka
riera wtedy wlas'nie się rozpoczynała. Zarazem idylla tamtejsza nosiła rysy fol
klorystyczne i działa się za sprawą ludu. Sielskos'c była więc chlopsko-siermiężna. 
To popularna, by nie rzec modna wówczas formuła, jednakże nie uniwersalna, nie 
spełniająca wszelkich marzeń o życiu pięknym i harmonijnym.

W jeszcze mniejszym stopniu mogła te oczekiwania zaspokoić mazowiecka idylla 
Lenartowicza, choć tej nadwiślańskiej, piaszczystej krainie poeci romantyczni, z 
Cyprianem Norwidem włącznie, potrafili przydać urody, a unieśmiertelnił ją, rzecz 
jasna, Fryderyk Chopin. Idylla mazowiecka wszakże była śpiewna i rzewna, ale 
jakoś' biedna. Bo taka jest ona u najwybitniejszego idyllika tych czasów -  Le
nartowicza. Albowiem znowu jest to idylla chłopska; obok więc uroków wsi, za
chwytów dla chałupy czysto bielonej, urody ogródka, sadu, pracowitych ich mie
szkańców i rozszczebiotanych dziewczyn -  nad tymi lubymi stronami przechodzą 
burze, gradobicia, pomory i pożary. Idylla więc jest krucha, nietrwała i osaczona 
przez nieszczęście, zaś w kategoriach literackich rzecz ujmując -  raz po raz staje 
się elegią, pełnym smutku wspomnieniem o szczęściu, które już minęło. A polami, 
opłotkami snują się Lenartowiczowskie sieroty, co to je „opadają źli psi”. Dlatego 
Maria Janion nazwala ten typ poezji „idyllą zranioną”1, można by też mówić o 
miodzie piołunem zaprawionym.

Zatem wszystkie uroki polskiej przestrzeni znanej i opisywanej nie były na miarę 
wielkiej przestrzeni idyllicznej, takiej, do której tęsknili Polacy. A tęsknili za nią 
z paru powodów: bo taką odziedziczyli tradycję literatury staropolskiej; bo mó
wiono im, że mają sielską duszę; bo spadały na nich nieszczęścia historyczne niczym 
plagi egipskie i potrzeba istnienia harmonijnego ładu życia, wiary w jego realność, 
była prawie niezbędna do utrzymania duchowej równowagi. Wydaje się, że stra
towani przez historię zachowują szczególną czulos'c dla idylli, albo inaczej mówiąc

1P o r. M. J a n i o n ,  W iersze sieroce Lenartowicza, w: E a d e m ,  Gorączka rom antyczna, W ar
szawa 1975, s. 373.
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doceniają jej mądrość i tkwiący w niej instynkt życia, silę trwania i swego rodzaju 
dzielność.

Prawdziwa przestrzeń idylliczna rozpościerała się za Niemnem. W popularnej 
wersji pieśni z czasów powstania listopadowego, utrzymującej się w repertuarze 
domowym jeszcze w naszym stuleciu, śpiewało się „za Niemen hen precz” -  w do- 
raz'nie agitacyjnym wierszu Augusta Bielowskiego tego zwrotu w ogóle nie ma -  
wskazując owym „hen” i „precz” jakąś przestrzeń odległą, rozległą i tajemniczą, 
przestrzeń właściwie mityczną. Jakby pogrążoną in illo tempore, w owym „kiedyś” 
i „zawsze” mitu, który tak niewiele ma styczności z czasem historycznym. Pisząc 
„jakby” pragnę osłabić kategoryczność twierdzenia, że mamy do czynienia z czystą 
konstrukcją mityczną. Niemożliwe przecież było wyzbycie się historyzmu w po
strzeganiu tych ziem. Ale równie niemożliwa -  rezygnacja z mitu. Rodzi go wielka 
przestrzeń otwarta dla wyobraźni, poezji, przestrzeń -  dodajmy -  tajemnicza.

Bo słabo znana. No, może nie aż tak źle, jak sugeruje to na prawach satyry 
scena w Salonie warszawskim Dziadów części III, gdzie sfrancuzialy Kamerjunkier 
bez żenady wyznaje: „ 0  Litwie, dalibógże! mniej wiem niż o Chinach” (sc.VII, 
w.65). Jednak wiedza o terenach za Niemnem była w centrum kraju naprawdę 
kiepska, a włączenie tzw. ziem zabranych w obręb cesarstwa zbliżyło je raczej do 
Petersburga, nie do Warszawy. Ale i dla mieszkańców na nich osiadłych obszary te 
były źle czytelne. Dowodem opisy podróży krajoznawczych, np. Aleksandra Prze- 
zdzieckiego Obrazy miejsc i czasów czy Józefa Ignacego Kraszewskiego, któremu w 
czasie wojażu po Polesiu i Wołyniu towarzyszyła świadomość odkrywania rzeczy
wistości nierozpoznanej, pełnej zaskoczeń i niewiadomych. Takie tereny mają w 
sobie potencję mitotwórczą. Osobliwie zaś obszary pokryte puszczą, a tak widzi 
się Litwę, z tajemniczością wpisaną w pejzaż natury -  odwiecznej, potężnej, nie 
naruszonej przez cywilizację. Zapewne, nie jest to kraina „dostatków i krasy” , ale 
nieprześcigniona w naturalności natury, uroku pierwotności, zasobności prostego 
życia, które tak lubi idylla.

Wincenty Pol tyleż podlegał naciskowi tradycji mitotwórczej, ile sam ją umac
niał, przekazując w Pieśni o ziemi naszej taki właśnie obraz przestrzeni litewsko- 
bialoruskiej -  pełen puszczańskiej urody, krzepy i miernych dostatków, które miłym 
życie czynią. Niemniej i on swój opis rozpoczynał od „hen, daleko” , jak opowieść 
o wędrówce do krainy baśni:

Tam na północ! hen daleko! 
Szumią puszcze ponad rzeką,
Tam świat inny, lud odmienny

[•••]
Rojsty grząskie, groble wąskie, 
Ryby, grzyby i wędliny;
Lny dorodne, huk zwierzyny

[•■•]
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Lipce stare, losie chrapy
I niedźwiedzie łapy.
Puszcz i żubrów to kraina,
A dziedzictwo Giedymina! - 

[...]
Toteż znajdziesz w każdej porze 

W bród wszystkiego, jak w komorze: 
Czy w krajance, czy w gomółce,
Jest w serniku ser na półce.
Wiszą kumpie i wędliny,
I półgęski, i świniny;
Obok w długich żerdziach ryby,
Z siatki pachną leśne grzyby.
A kwas czysty miasto wody;
W lochu stoją białe miody,
Wódki starki i nalewki,

[•••]

(Pieśń o ziemi naszej, w. 57-59, 64-72, 103-113)

Wśród przyrody dorodnej i nieobłaskawionej, między spiżarnią zasobną w owe 
kumpie i półgęski a stołem, na którym jako danie pojawiały się łapy niedźwiedzie, 
formował się obraz świata inaczej zidyllizowany. Mniej delikatny i rzewny, mniej 
ludowy zarazem, za to pełen poczucia stabilności ładu życia wtopionego w naturę, 
udostojnionego jej odwieczną powagą. Wszelkich kształtów życia -  szlacheckiego, 
pańskiego i chłopskiego objętych tym archaicznym, prastarym rytmem. Albowiem 
idylliczność przestrzeni zaniemeriskiej na tym m.in. polega, że usunięto z niej 
dwa rodzaje konfliktów: społeczny i cywilizacyjny. To Ukraina wówczas zdawała 
się mieć monopol na agresję i nienawiść wstrząsające życiem. Tutaj zaś spokój i 
ład. Oczywiste, że różne niegodziwości działy się także na Litwie i „Wiadomości 
Brukowe” nie dla abstrakcyjnego dowcipu wymyśliły machinę do bicia chłopów, ani 
też Andrzej Towiański nie zawiózł na emigrację fałszywego rekwizytu -  choć może 
był to falsyfikat -  owej skrwawionej koszuli skatowanego przez dziedzica litewskiego 
chłopa. A Syrokomla także swoje wiedział i powiedział o chłopskiej nędzy, choćby 
w wierszu Z wrażeń poleskiej podróży. Wiedza o rzeczywistości historycznej nie 
wpływała jednak na wyobrażenia mityczne, w każdym razie w nikłej mierze. Także 
na przeświadczenia o naturze ludu tych ziem -  archaicznie dostojnego, skupionego 
wewnętrznie, o głębokiej dobroci i pobożności.

Cywilizacja również nie zdawała się zagrażać naturalnemu ładowi panującemu 
za Niemnem. W odczuciu ówczesnym oazy cywilizacji nie stanowią ani niemiłej, 
ani groźnej interwencji w litewską arche. Bo są to przeważnie dworki i dwory 
wtopione w „tutejszość” , także -  zdawałoby się -  odwieczne, włączone w ten sam 
naturalny rytm życia czterech pór roku i jak on niezmienne. Siła i trwałość kultury 
ziemiańskiej, w tradycji polskiej w ogóle ostoi idylli, tutaj stawała się dodatkowym
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gwarantem ciągłości bytu tożsamego.
Do pewnego momentu spostrzeżenie to znajdowałoby potwierdzenie także hi

storyczne. Zdumiewającą bowiem odporność na zmiany wykazuje ziemiaństwo w 
tej przestrzeni osiadłe, zachowując nie tylko swój stan posiadania, lecz także cechy 
zbiorowe utrwalone w stylu życia, obyczaju i mentalności. Tak będzie aż po rok 
1863. Represje popowstaniowe, wywózki i konfiskaty majątkowe na wielką zasto
sowane skalę, rozbiły tę stabilność. Były to czasy, które zapamiętała młodziutka 
Eliza Orzeszkowa, porównując je do zarazy wyludniającej cale domy, pustoszącej 
cale okolice. Gdyby zachowała się druga część wspomnień Gabrieli Puzyniny, 
pamiętnika, który jest poniekąd zbiorową biografią ziemiaństwa litewskiego, mo
glibyśmy obserwować, jak rozpada się nienaruszalne, a idylla przechodzi w elegię 
i tren. Co nie znaczy, aby wśród puszcz, rojstów i bagien enklawy idylliczne nie 
utrzymały się jeszcze w początkach naszego stulecia. Szczenięce lata Melchiora Wa
ńkowicza upłynęły właśnie w takiej odwiecznej, harmonijnej formule tamtejszego 
bytu.

Dwór w przestrzeni zaniemeńskiej nie jest bowiem w pełni porównywalny z zie
miańskimi siedzibami w centrum Polski. Właśnie ze względu na ową przestrzeń, na 
odległości dzielące sąsiedztwa, na nieprzejezdność dróg, np. na Polesiu utrzymującą 
się przez wiele miesięcy w roku. Dwory stawały się kulturalnymi autarkiami i wielu 
dziedziców starało się zamienić je w loci amoeni, mile miejsca tak sławione w idylli. 
Niezwykłość wspomnień Gabrieli Puzyniny polega m.in. na tym, że opowiada ona 
o życiu płynącym w pojedynczych siedzibach ziemiańskich, oraz o trosce wkładanej 
w cywilizacyjny i kulturalny ich kształt. Warta uwagi jest zwłaszcza jej opowieść 
o budowaniu przez ojca pamiętnikarki nowej siedziby rodu w Dobrowlanach na 
Wileńszczyźnie, przez córki i panią domu wysmakowanej estetycznie w każdym 
szczególe, ale zawsze z myślą o domostwie ludzi szczęśliwych. Toteż cywilizacja 
ma tu harmonizować z naturą, zamożność z prostotą, nowy gust do średniowiecza, 
objawiający się w budowie kaplicy gotyckiej, z przytulną wiejskością. Państwo Giin- 
therowie doskonale wiedzą, że życie poniżej standardu ich sfery nie może być mile, 
ale antypatyczne jest również bogactwo. Przesadna wystawność jest nie tylko nie
estetyczna, ale sprzeczna z istotą wiejskiej szczęśliwości. Nie ludzkiej szczęśliwości, 
lecz właśnie wiejskiej.

Młoda Gabriela Guntherówna należała majątkowo i dzięki koligacjom arysto
kratycznym -  matka Tyzenhauzówna z domu -  do sfery, która zimę spędzała w 
mieście, w tym przypadku w Wilnie, i bardzo się na te miejskie pobyty cieszono. 
Nie mamy więc tu do czynienia z rustykalnym zaślepieniem. Ale zwycięskim konku
rentem miejskiej rozrywki jest wiejski dom szczęśliwy. Tutaj pędzi się harmonijne 
życie skupione wewnętrznie, tu się uczestniczy w kulturze poprzez lekturę i w miarę 
możliwości czynnie -  rysując, malując, grając. Przestrzeń wiejskiego domu stwarza 
szczególną bliskość natury i kultury, formując typ człowieka, który uważa się za 
wieśniaka z duchowego wyboru i upodobań.

Lad tego wiejskiego domu i jego szczęśliwość jest w dużej mierze zbudowana 
na izolacji od historii. Pamiętnik Puzyniny uderza brakiem informacji o ówcze
snych wydarzeniach historycznych, a postaci urzędowej sceny rosyjskiej pojawiają
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się wyłącznie w obrazkach towarzysko-obyczajowych. I nie stanowi to efektu ja
kiejś' autocenzury. W rękopisie wspomnienia Puzyniny noszą tytuł Moja pamięć, 
zamieniony przez wydawców na epicko-opisowy W Wilnie i w dworach litewskich, 
i najpewniej w pamięci przyszłej memuarystki historia nie pozostawiała głębszego 
śladu, nie wypełniała też swym innym tonem domowego zacisza. Pamiętało się 
anomalie pogodowe, własną i sąsiedzką kronikę towarzyską, kwiaty w ogrodzie, 
nową altanę i zabawy, nade wszystko zabawy szczęśliwych wieśniaków. Zawsze na 
łonie natury, z piciem mleka w szwajcarskich szałasach wzniesionych na tę okazję, 
inscenizacją pasterskich scen nad ruczajem i podwieczorkiem na trawie z prostym 
menu: pieczone kurczęta, owoce i lody. Do tego rytuału życia historia po prostu 
nie należy i nie wpuszcza się jej ani na pokoje, ani na karty pamiętnika.

Dobrowlany Giintherów to idylliczny locus amoenus w wielkim stylu, ałe prze
strzeń zaniemeńska w ogóle usiana była oazami idyllicznymi, choć często majątkowo 
skromniutkimi. Decydowało jednak przywiązanie do toposu i przeświadczenie, że 
zakres wiejskiego losu jest na miarę człowieka mys'lącego, obeznanego z tradycją 
kultury i wzorami wartos'ci. Ot, taka np. Ossowa Alojzego Felińskiego na po
graniczu polesko-wołyńskim. Dworek był prymitywnie sklecony, ciasny, za to 
jedyną obszerniejszą izbę wypełniały książki pana domu, a zdobił ją  biust We- 
rgiliusza. Wergili w błotach poleskich patronować miał nie tylko wiejskim przy
jemnościom, ale także wolności i niezależności, jaką daje praca na roli. Zbolały 
Polak przyciśnięty nieszczęściami kraju, w takich wiejskich zaciszach mógł po pro
stu szukać miary dostępnej mu wolności. Taki też był -  chyba -  przypadek Fe
lińskiego, podobny Ludwika Kropińskiego osiadłego w Woronczynie na Wołyniu. 
Toteż wolno przypuszczać, że ludzie świadomi tradycji literackich z rozmysłem 
sięgali po trochę melancholijną idyllę ocalenia, pocieszenia po wielkim smutku. 
Póz'niejszą, lecz doskonalą realizację idylli melancholijnej, rozkwitającej skromnie 
w cieniu mogiły, przynosi Nad Niemnem Orzeszkowej. Utwór ten opowiada się za 
prawem do szczęścia, za możliwością życia w harmonii, a małą przestrzeń idylliczną 
podsuwa właśnie jako spełnienie i ocalenie. Jednak po roku 1863, kiedy w lasach 
wyrosły ogromne mogiły, skala idylli jakoś zmalała i przybladł jej radosny blask.

Wolno więc stwierdzić, że przestrzeń zaniemeńska obfitowała w skromne odo
sobnienia z wyboru, ni to pensaria artystów, ni mająteczki ziemskie, gdzie człowiek 
kultury w bliskości otoczenia naturalnego bawi! się książką, rozmyślał, tworzył. I 
nie miał się za skazańca, i lubił ten zakres losu. Klasycznym przykładem będzie tu 
Syrokomla w Zaluczu na Białorusi, mniej może w Borejkowszczyżnie pod Wilnem, 
przykuty do tego miejsca nakazem policyjnym.

Ziemia za Niemnem jest piękna. 0  pięknie jej zdecydował i urodę jej określił 
Pan Tadeusz. Dominantę krajobrazu stanowią, jak każdy pamięta, pagórki leśne i 
łąki zielone „szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnione” . I nie powinno nikomu 
przychodzić do głowy, że jest to uroda taka sobie lub przez porównanie z innymi 
widokami tracąca na atrakcyjności. Jeśli się ją  traktuje z dystansem można podpaść 
pod łagodną kpinę za angielski snobizm, jak Hrabia w Panu Tadeuszu, lub narazić 
się na moralną dyskwalifikację, jak Zygmunt Korczyński w Nad Niemnem, który
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zapewne był niewydarzonym malarzem i kiepskiego charakteru człowiekiem, ale 
dowodu obciążającego -  zanim się ostatecznie zdemaskował -  dostarczyła przecież 
jego nieczułość na krajobraz nadniemeński.

Pan Tadeusz jest poematem opisującym, toteż Mickiewiczowi nie brakło okazji 
do malowania słowem urody okolicy, w której leży Soplicowo. Zarazem jednak wszy
stkie te pozornie z natury wzięte obrazy układają się w wielokrotnie powtarzany 
później, najdobitniej chyba w Nad Niemnem, rytm idyłliczno-mityczny. Nie ma 
śladu romantycznych ekstrawagancji gustów, upodobania do efektów zaskakujących 
i nieporządku natury dzikiej. Wszystko tu skąpane zostało w łagodności -  łąki, 
pola i knieje, wszystko wyzłocone słońcem i samo się uśmiechające do człowieka, 
który jest rozumnym tych krain gospodarzem, a zarazem estetą wrażliwym na ich 
uroki. Przyroda i człowiek są nawzajem z siebie zadowoleni, objęci współpracą 
ku pożytkowi i pięknu. Nic przeto nie rozbija doskonalej harmonii tej ziemi 
rozciągniętej pod mitycznym słońcem.

Dlaczego mitycznym? Dlatego, że słońce w Panu Tadeuszu nie jest żadnym 
normalnym ciałem niebieskim, jest syntezą wędrującej złocistości, która ustana
wia na ziemi złotą rzeczywistość. Toteż tyłu porównań do drogich kamieni i ich 
blasku zużył Mickiewicz, aby oddać niezwykłość siły i uroku budzącego się „oka 
słońca” , które „razem krwawi się w rubin i żółknie topazem, /Aż rozlśnilo się jak 
kryształ przezroczyste,/Potem jak brylant światłe, na koniec ogniste” (XI, w. 177- 
179). Wielokrotnie zwracano uwagę na to, że w niby realistycznym i skrupulatnie 
opisującym poemacie w sferze zjawisk natury tyle uchybień i nieścisłości. Ustana- 
wiasię nieistniejące święto Matki Boskiej Kwietnej, przypadające jakoby na wiosnę, 
a rośliny i kwiaty wówczas kwitnące zgromadzono tu z pełni łata, dajmy na to z 
Matki Boskiej Zielnej. Wiosną też przeszły przez Litwę wojska goszczone w So
plicowie, ale uczcie i zabawie, w których uczestniczą, daje się oprawę pogodową 
pełni lata. Bo też nie żaden realny kalendarz towarzyszy akcji Pana Tadeusza, 
a zwłaszcza już nie on rządzi opisami urody życia. Ta uroda jest bowiem synte
tyczna, gromadzi razem różne piękności, tak aby całość wydala się zachwycająca, 
zniewalająca urokiem. Idyllicznym urokiem.

A idylla uwielbia pogodę: delikatne przebudzenie wiosny i dojrzale lato. 
Może to pogłos tradycji śródziemnomorskiej, a może słońce i pogoda samoistnie 
wprowadzają rytm radosnej harmonii, bez której nie ma idylli. I dlatego w Panu 
Tadeuszu wiosną świeci wielkie złociste słońce pełni lata, dając rzeczywistości nie 
tylko swój blask, ale także stwarzając tę atmosferę ciepła, która jest również ciepłem 
psychicznym, życzliwością, serdecznością wzajemnych sentymentów ludzi dla ludzi, 
natury i ludzi. Podobną zresztą mapą pogody operuje Orzeszkowa w Nad Nie
mnem, utworze duchowo niezwykle epopei Mickiewiczowskiej bliskim. Tym samym 
potwierdzałoby się przekonanie o związkach określonego systemu wartości, właśnie 
idyllicznych, z wielorako pojmowaną estetyką pogody, od meteorologii poczynając, 
na wyobrażeniach o człowieku i pejzażu kończąc.

Dowodem, że ludzie mieszkający w tym cudownym klimacie, pod złotym 
słońcem, mają szansę na harmonijne ułożenie stosunków jest wielka uczta zgody
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odbywająca się w ostatniej księdze Pana Tadeusza, opatrzonej znamiennym 
tytułem Kochajmy się! Nie jest to dla Mickiewicza ani banalne hasło, ani oko
licznościowy toast biesiadny, lecz zasada życia w harmonii bytu zgodnego z naturą, 
życia w pracy, prostocie i przyjemnościach, jakie one dają. Dlatego też podniesiono 
tę ucztę do rangi zaręczynowej, a prawdę mówiąc staje się ona substytutem wesela, 
dając początek długiej karierze wesel w polskiej literaturze.

Oczywiście, jest to także uczta zgody narodowej, biesiadnicy już są żołnierzami 
lub zaciągną się pod narodowe znaki, uczta zgody społecznej -  rodzi się na niej 
pomysł Tadeusza nadania chłopom ziemi, zgody sąsiedzkiej i wszelkiej innej. Toteż 
można by się upierać, że ta eksplozja totalnej harmonii jest dziełem obudzonych 
narodowych nadziei i powiewu powietrza obozowego, w którego ozdrowieńczą moc 
zawsze Mickiewicz wierzył, że zatem ani genius loci, ani idylliczność nie mają tu 
większego znaczenia. Tak, tylko wówczas ten poemat należałoby napisać inaczej, 
wytrzebić sensy mityczno-symboliczne i gdzieś na zupełny margines usunąć Zosię.

Bo właśnie jej rola ogromnieje pod koniec poematu. To święci się jej uczta 
zaręczynowa, ona godzi zwaśnionych, sama zaś z wiejskiej dzieweczki, choć sena
torskiego rodu, transfiguruje w Dianę -  bóstwo natury, jej też znakiem przyozdabia 
sobie czoło na swą wielką uroczystość. Sierp, którym ryzykownie przystroiła głowę, 
jest przecież kształtem zbliżony do półksiężyca rzymskiej bogini łowów i płodności, 
na co nie omieszka zwrócić uwagę sam poeta: „Sierp krzywy, świeżym żęciem traw 
oszlifowany,/Jasny jak nów miesięczny nad czołem Dyany” (XI, 639-640).

Strój Zosi, dokładnie przez Mickiewicza opisany i określony jako „litewski, pro- 
staczy” , dodajmy -  w najwyższym stopniu barwami, krojem i układem całości 
wszystkich zachwycający, czyni z młodziutkiej narzeczonej postać z wymiaru mitu 
o zaniemeriskiej campania felix i o najwyższym pięknie prostoty. Toteż żegnając 
Zosię wirującą w tańcu na murawie soplicowskiego dworu żegnamy właściwie pełne 
niezwykłego wdzięku bóstwo natury:

Zosia tańczy wesoło: lecz choć w pierwszej parze, 
Ledwie widna z daleka; na wielkim obszarze 
Zarosłego dziedzińca, w zielonej sukieńce,
Ustrojona w równianki i w kwieciste wieńce,
Śród traw i kwiatów krąży niewidzialnym lotem, 
Rządząc tańcem, jak anioł nocnych gwiazd obrotem:

(XII, w.826-831)

Ta litewska Primavera ma dar zmieniania rzeczywistości w poezję swojszczyzny, 
ale zarazem niezwykła ziemia, realna i mityczna na równi, daje dziewczynom szansę 
takiej transmutacji. Tylko za Niemnem „hen precz” spotkać można Primaverę, 
Florę lub Dianę pod swojskim imieniem Zosi.

Rola Pana Tadeusza w ukształtowaniu wyobrażeń o przestrzeni litewskiej jest 
nie do przecenienia. Nigdy też nie rozplączemy zwikłanego węzła zależności między
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-  mówiąc banalnie -  życiem a literaturą. Możliwe, iż trwałość form bytu, zwłaszcza 
rolniczego, w tym ziemiańskiego, na terenach Litwy i Białorusi była wyjątkowo 
odporna na zmiany, szczególnie pielęgnująca swoją arche, czemu bagna, rojsty i 
ostępy leśne niewątpliwie sprzyjały. Ale równie uprawniona jest sytuacja inna: 
dominacja toposu literackiego nad rzeczywistością, postrzeganie jej poprzez wzorce 
literackie, niejako podciąganie życia do literatury. Zwłaszcza, gdy wzorce literackie 
miały ogromną siłę oddziaływania lub, jak Pan Tadeusz, należały do narodowych 
świętości.

Ale przecież obok Mickiewicza topos tej przestrzeni formować będzie Ignacy 
Chodz'ko w Pamiętnikach kwestarza, Syrokomla, najbardziej „tutejszy” z polskich 
pisarzy romantycznych, czy Kraszewski z upodobaniem osadzający akcję swych 
powieści na Polesiu. Później zaś Orzeszkowa, zwłaszcza w Nad Niemnem i bar
dzo zasłużona dla żywotności toposu Maria Rodziewiczówna. Niższość literackiej 
rangi autorki Dewajtisa w niczym tych zasług nie ogranicza, bowiem toposy lite
rackie i nasza wyobraźnia żywią się nie tylko arcydziełami, może nawet częściej -  
popularnymi substytutami sztuki. I chyba tak właśnie się stało, że w podtrzymy
waniu mitycznego żywota przestrzeni zaniemeńskiej ręka w rękę z Mickiewiczem 
szła właśnie Rodziewiczówna.

Dowody? Oto świadectwo Czesława Miłosza z cyklu wierszy Bryczka, o zmierz
chu:

( ...)  zwoływanie się pod wieczór na majowe,
Na które szli wszyscy, państwo i czeladź.
Panno Można, Zwierciadło Sprawiedliwości,
chóralne Módl się za nami
W zapachu bzów, glos ptaków od ogrodu.
Czyli tu „Dewajtis” -  była taka powieść, Rodziewiczówny, 
A tam Rządy.2

I Tadeusza Konwickiego z tomu Wschody i zachody księżyca:
„Widzę grudę wczesnej zimy 44/45, słyszę trzask cienkiego lodu jak szkło pod 

stopami, przede mną dworek, jasne okno, kobiece głowy, naftowa lampa, ogień 
świergoli w piecu, dziecko na ręku i ciche nucenie. Coś z Grottgera, odrobina 
panny Marii Rodziewiczówny, sporo pana Adama. Złota nić polskich snów, polskiej 
pamięci, polskich majaków”3.

W obu cytatach percepcja świata dokonuje się poprzez literaturę, ona też za
pewnia długie trwanie kształtom życia jakby wyjętym spod rachunku czasu, spod 
temporalności historii. Rzeczywistości tkwiącej w mitycznym „zawsze” . Dlatego 
ziemie na wschód od Niemna, tak gruntownie odmienione, trwają w niezmienności

2Cz. M i ł o s z ,  Bryczka, o zm ierzchu, "Z eszyty  L iterackie” n r  11, s. 6.
3T. K o n w ic k i ,  Wschody i zachody księżyca, „K rąg” , W arszawa 1982, s.124.
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strzeżonej przez literaturę i pamięć. Wkrótce pamięć ludzka przeminie i strażniczką 
świata mitycznego pozostanie już tylko literatura. Ona wyznaczy swoje granice tej 
przestrzeni z jednym miastem wieczystym -  Wilnem i jedną rzeką, którą nie będzie 
„Wilija, naszych strumieni rodzica” , lecz Niemen -  nowożytny Acheront dzielący 
dzisiejszość od wieczności mitu. Niemen z cudownego wiersza Stanisława Baliń
skiego Szum rzeki:

[•••]
Słyszę szum mojej rzeki. Wśród szumów tysiąca 
Rozpoznam ten szum jeden, nie do powtórzenia, 
Nadniemeński, łagodny, co o trzciny trąca,
Jak o struny zarosłe pleśnią zamyślenia.

Słyszę, jak rzeka szumi, chociaż szumi ciszej 
Od jesiennego zmierzchu, co opada mgliście,
Po wodzie płyną szeptem dwa czerwone liście, 
Które widziałem kiedyś. Dziś je tylko słyszę.

Słyszę szum i szelesty, i plusk po olszynach,
Gdzie oddech mój się stykał z oddechem przyrody. 
Woda płynie... czas m ija... serce zapomina...
I opada, jak ciężar, na samo dno wody.4

4S. B a l i ń s k i ,  Szum  rzeki, w: N ajw ybitn iejsi poeci emigracji współczesnej. Antologia, wyd.
S. Lam , Paryż b .d .w ., s. 18-19.



Przegląd W schodni, t .I , z .l ,  1991, s .59-70 ©  G ebethner i S-ka, W arszawa 1991

Elżbieta Kiślak
Warszawa

POETA POGRANICZNYCH PROWINCJI
O W ładysław ie Syrokom li

O b o k  Adama Mickiewicza i Józefa Ignacego Kraszewskiego Władysław Syro
komla uchodził za pisarza, którego szczególna więź łączyła z Litwą. Sam wielo
krotnie deklarował swoją „litewskość” , akcentowaną również przez jego litewskich 
wielbicieli, nie wyłączając poetów piszących w tym języku i tłumaczących z entu
zjazmem Margiera czy Urodzonego Jana Dęborga. Kwestia językowa wprowadza 
zresztą nieunikniony zamęt w rozważania nad problemem przynależności kulturo
wej i narodowej Syrokomli. Obdarzany tytułami „wieszcza litewskiego” i „lirnika 
litewskiego” , nie władał przecież litewskim językiem, nad czym szczerze ubolewał: 
„Litwin, na ziemi czysto litewskiej, nie mogłem się rozmówić z Litwinem!”1. Litwa 
tutaj oznacza przede wszystkim ojczyznę elementarną, tożsamą z ziemią - miejscem 
urodzenia, i ten najprostszy sens pozwala przeciąć węzeł gordyjski pytań o naród i 
narodowość, wspólnotę etniczną i kulturową.

Z nieznajomości języka poeta usprawiedliwiał się też we wstępie do Margiera, 
który miał być w zamierzeniu narodową litewską epopeją: „Nie posiadamy języka, 
i co za tym idzie, nie znamy gruntu obyczajów nie dosyć wtajemniczeni w ducha 
Litwy”2. Bariera lingwistyczna, stanowiąca przeszkodę dla wnikliwszych badań 
ludoznawczych podczas bliższych i dalszych wycieczek w okolicach Wilna, rzucała 
ironiczny cień na litewskość Syrokomli, odsłaniając zarazem wieloznaczność tego 
pojęcia. W jednej z wiosek „ .. .z gospody słychać było gwar zabawy, a na ulicy 
biegały dziewczęta i dzieci, szwargocząc językiem litewskim, niestety! niepojętym 
dla nas, którzy piszemy historyczne litewskie poemata. Wszakże wieśniak litew
ski cywilizowariszy od nas w tej mierze: bo krom rodowitej litewszczyzny, dobrze 
rozumie język polski i nieźle się nam tłumaczy”3.

Dwujęzyczność zawsze wyróżniała mieszkańców prowincji kresowych; chociaż 
nie potrafił się dobrze porozumieć z etnicznymi Litwinami i litewszczyzna brzmiala 
dla niego obco, Syrokomla nie byl wcale pod tym względem upośledzony. Znal 
nieźle białoruski i, jak wiadomo, tworzył nawet wiersze w tym języku. Opowiadał 
się też stanowczo za jego „upiśmiennieniem” , popierając białoruską twórczość kre
sowych pisarzy z Wincentym Dunin Marcinkiewiczem na czele. W „Gazecie War-

1W . S y r o k o m l a ,  W ycieczki po Litw ie w prom ieniach od W ilna, t.2 , W ilno 1860, s. 97.
2I d e m ,  Poezje, t.2 , W arszawa 1872, s.4.
3I d e m ,  W ycieczki.. . ,  t . I ,  W ilno 1857, s.134.



60 ELŻBIETA KIŚLAK

szawskiej” prowadził polemikę, broniącą samoistności „mowy krewickiej” , z dużym 
lingwistycznym znawstwem różnic między rozmaitymi dialektami. Na przykładzie 
utworów Dunin Marcinkiewicza dowodził, że nawet niedoskonałe próby literackie 
potwierdzają tylko „rodzącą potrzebę pisania w tym języku” , który „posiada bo
wiem dosyć lekkości a zarazem siły, oddaje w poezji miękkie i delikatne uczucia, 
w mowie potocznej posiada zwroty łatwe, wyrazy trafne. Braknie mu wielu wy
razów na oddanie tego, co nie wchodzi w skład pojęć i potrzeb naszego ludu, ale 
w miarę postępu samegoż ludu i upis'miennienia języka, potrafi w swej rdzeni wy
rabiać wyrazy i wyrażenia, których dziś nie ma. Każdy język przechodził epokę 
dzieciństwa”4. O tej apologii białoruszczyzny, której amatorem był także Mic
kiewicz, wyróżniający ją  spośród języków słowiańskich, przypomina się zwłaszcza 
dzisiaj, rewindykując związki Syrokomli z Białorusią, związki tym bardziej oczy
wiste, że jak wskazuje między innymi białoruska wykładnia etymologii jego herbu i 
jednocześnie pseudonimu, rodzina Kondratowiczów pochodziła ze spolonizowanego 
białoruskiego rodu, Ludwik zaś urodził się w sercu Białorusi, w dawnym powiecie 
bobrujskim. Z żywiołem białoruskim zżyty więc był od dziecka, choć, jak wyznaje 
w pamiętniku, „strzeżono go, by nie miał stosunków z klasą niższą”5; Borejkow- 
szczyzna nieopodal Wilna, gdzie poeta osiadł na dzierżawie, również była otoczona 
białoruskimi wsiami.

Co prawda, znajomość języka nie skłaniała go bynajmniej do studiów etnogra
ficznych -  leżały najwidoczniej na marginesie jego zainteresowań: „Niech się czy
telnik nie przeraża, bo nie mamy zamiaru nudzić go opisem obrzędów weselnych, 
obchodzeniem świąt Kolady, Kupała, Dziadów -  bo jakkolwiek bogate są dla histo
rii wierzeń i poezji ludowej te kopalnie, tyle razy je studiowano i niejeden uczony 
lubownik Słowiańszczyzny jeszcze je studiować będzie -  ograniczamy się do kilku 
porównawczych uwag”6. Syrokomla, zapalony bibliofil, był człowiekiem książek i 
kiedy pisał o „języku i charakterze poezji Rusinów w prowincji mińskiej” korzystał 
ze źródeł książkowych już istniejących wydawnictw -  zbiorów poezji ludowej Jana 
Czeczota oraz Romana Zienkiewicza.

Charakterystyczne, że o Białorusi w twórczości Syrokomli zaczęto mówić mniej 
więcej przed pierwszą wojną światową, ponieważ wtedy, z racji nasilających się ru
chów narodowościowych, zaczęło tracić wartość utarte nazewnictwo, obowiązujące 
przez pięć wieków i obejmujące mianem Litwy także Nowogródek, Mińsk, Sluck, 
Polock oraz Polesie, to znaczy zarówno Czarną, jak i Białą Ruś, określaną rów
nież jako Ruś Litewska. W języku kryla się pamięć o zamierzchłych podbojach 
litewskiego narodu -  Litwa stanowiła więc pojęcie przede wszystkim historyczne, 
także dla Syrokomli, który czul się swojsko w tym gąszczu toponomastycznym i w 
kresowym tyglu narodowościowym. Swoją małą, prywatną ojczyznę dzieciństwa i

4I d e m ,  Hebdomadalia, „ G aze ta  W arszawska” 1857, n r  16, s. 5.
5C yt. za: F . F o r n a l c z y k ,  Hardy lirnik wioskowy. Studium  o Kondratowiczu - Syrokomli,

Poznań 1979, s.22.
6W . S y r o k o m l a ,  K rótkie studium  o języku i charakterze poezji R usinów  w prowincji m iń 

skiej, „G aze ta  W arszawska” 1856, n r  137, s.3.
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młodości umiejscawiał w pobliżu górnego biegu Niemna, gdzie znajdował się jeden 
z folwarków, dzierżawionych przez ojca, a później również jego pierwsza dzierżawa, 
Załucze. W Wędrówkach po moich niegdyś okolicach Syrokomla opisuje te strony 
jako przestrzeń pogranicza, obszar, przez który przebiegała niegdyś historyczna 
granica, miejsce, skąd można ogarnąć dwie dziedziny: „ ...s ta ję  na górze twarzą 
ku słońcu zachodzącemu gdzieś tam za Niemnem za las Biersztany, i wołam: » N a  
prawo stąd rozciągała się ziemia słowiańska; ziemia synów Sławy, czcicieli Jesse i 
Światowida; potem z tej lewej strony odbiła się tu pieśń chrześcijańska i echo ko
ścielnego dzwonu, a z prawej chrapliwy dźwięk litewskiego rogu; tutaj gdzie stoję 
spokojny składacz rymów -  była granica dwóch rycerskich ludów, brzemiennych 
przyszłością, a także różnych od siebie plemieniem, wiarą, obyczajami«”7. Zna
mienne, że pogaństwo przeciwstawione chrześcijaństwu, pogańska religia staje się 
tutaj wyróżnikiem narodowości litewskiej, która podobnie jak przedchrześcijań
ska „Slawiańszczyzna” zniknęła w procesie chrystianizacji, rozdzielona przez trzy 
ościenne cywilizacje. O tej historiozoficznej kwestii wspomina jedynie mimochodem 
autorskie objaśnienie do Trzech córek, balladowego utworu osnutego na cudzym te
macie, mianowicie improwizacji Mickiewicza w Paryżu, o której wiadomość dotarła 
najwidoczniej do Wilna. Obok wyraźnej skłonności do heroizacji przeszłości, nada
nia jej epickiego wymiaru, owo wołanie poety na puszczy umieszczone na początku 
krajoznawczo-historycznej książki ujawnia zainteresowania popularne i szeroko kul
tywowane od czasów wystąpienia Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego, które na kre
sach gorliwie podsycał Kraszewski, zainteresowania mitologią i dziejami Litwy oraz 
Słowiańszczyzny przedchrześcij ańskiej.

Tymczasem podróże historyczne Syrokomli po Litwie nie tchną wcale opty
mizmem badacza-amatora, owładniętego pasją ocalenia przeszłości oraz narodo
wej tradycji, za przykładem Kraszewskiego zapamiętałego w tropieniu śladów 
wielkości historycznej. Poeta przyznawał, że lubi „starożytność z jej pyłem”, 
brał udział w pracach wileńskiego Towarzystwa Archeologicznego, pisał o moral
nym obowiązku ochrony i poznawania spuścizny przodków, zachęcał do zbiórki 
pieniędzy na konserwację zabytków, ale przy całej świadomości ogromnej roli tych 
podtrzymujących tradycję akcji nie potrafił przezwyciężyć rezerwy wobec wysiłków 
starożytnika, niejdnokrotnie bezowocnych; zachowywał dystans wobec zdobyczy ar
cheologii, archiwalnych dokumentów, zbieranych legend i podań, wobec niespraw
dzalnych, z braku przekonujących dowodów, archeologicznych i historycznych hi
potez, które dzieje zamieniają w pole domniemywari i spekulacji. Toteż z en
tuzjazmem retoryki okolicznościowych wierszy witających powstanie wileńskiego 
muzeum, gromadzącego zbiory starożytności, kontrastuje nikłość efektów archeolo
gicznych wizji lokalnych, opisywanych w Wędrówkach po moich niegdyś okolicach 
oraz Wycieczkach po Litwie w promieniach od Wilna. Ustawicznie powraca w nich 
motyw przewodni: „Mrok wieków pokrył te drobne szczegóły...” , „Ale próżno 
pytać o tradycję u okolicznego ludu.. ,”8, „Jak widzimy, nie ma tu wielkich i god-

7I d e m ,  W ędrówki po moich niegdyś okolicach, W ilno 1853, s. 13-14.
8Ibidem, s. 40, 26, 192.
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nych widzenia ciekawości.. Syrokomla w roli poszukiwacza historii na litewskich 
bezdrożach czuł się zagubiony w pustce. Nota bene, zupełnie inne wrażenia przy
niosła mu „podróż swojaka po swojszczyźnie” czyli po Wielkopolsce, a według 
określenia poety po „Starej Polsce” -  podróż do ziem historycznych, obfitujących 
w pamiątki zamierzchłej przeszłości, podczas której entuzjazm wywoływały często 
spotkania z żywymi świadkami wielkiej historii, „szlachtą dzielną, która z własnych 
wspomnień opowiada tysiące rzeczy, o których mi się ani śniło”9. Natomiast jego 
wędrówki litewskie to podróże melancholijne, nie sentymentalne, ich marszruta 
prowadzi przez „miejscowości zanadto maloważne, aby dziejopisowie mieli je nazy
wać po imieniu”10, poprzez okolice, które nie weszły w obszar historii, niczym nie 
upamiętnione, i poprzez krajobraz równie jałowy i niczym nie urzekający, mono
tonny, pusty, dający „cierpkie wrażenie” : „ .. .step piaszczysty, na którym widnieją 
tylko krzyże, dachy dalekich siedzib ludzkich i gdzieniegdzie grupy drzew sierocych. 
Oto jedyne demarkacyjne punkta”11. Rzadkie i zgrzebne, jak owe wiejskie krzyże, 
pamiątki nie mówią wiele o historii, nie wiąże się z nimi żadne świetne wspomnienie. 
Z tym pejzażem litewskim stoją w jawnej niezgodzie opisy przyrody Urodzonego 
Jana Dęborga, które Litwę wprowadzają najoczywiściej w idealną przestrzeń mitu. 
Szkice z podróży przynoszą obrazy krainy wydanej na pastwę skwarów, wichrów 
i żywiołów, niszczących historyczne świadectwa i pogrążających przeszłość w za
pomnieniu. Historia ginie bezpowrotnie także w przepastnych lasach, które obok 
piaszczystych równin tworzą litewski krajobraz: „ .. .wiatr rozwiał tutejsze dzieje, 
sosny pokryły swym szumem szmer ludzkiej tradycji lub pieśni”12. W lesie człowiek 
błądzi i traci tożsamość; dlatego poeta patrzył z zachwytem na cmentarz napotkany 
właśnie pośród lasu, na krzyże -  opierające się nieokiełznanej ekspansji biologicz
nych żywiołów, niosące pociechę religijną i przypominające, że „w chrześcijaństwie 
nie ma śmierci”13. Było to jednak miejsce wyjątkowe, powszechnie bowiem nad 
kulturą triumfuje natura, bezmyślna wegetacja. W miejscowości Jezno Syrokomla 
oglądał szczątki jednego z pałaców Paca, budynek, którego plan architektoniczny 
miał podobno odtwarzać kalendarz, czyli rytm natury podporządkowany rozumowi. 
Stan tej perły architektury przedstawiał się opłakanie: „W komnatach pańskich, w 
górnym piętrze, na gruzach młode brzozy porosły, a na frontonie pałacu i w lewym 
jego bastionie bociany uwiły gniazda. Tylko lipy, topole i klony pańskiego ogrodu, 
pamiętające stare czasy, olbrzymie się rozrosły: bo też natura nie przeżywa swo
jego czasu, jak wszelka ludzka idea”14. Ruina zamieniała się w ruderę -  symbol 
nie tyle przemijania, ile degradacji dawnej świetności, a także bezcelowości wszel
kich przedsięwzięć. Równie żałosny los spotkał zamek trocki, związany z wielkością 
Księstwa Litewskiego: „Runął zamek, śpią jego bohaterowie, minęły wieki bohate-

9I d e m ,  List do nieznanego ad resa ta , cy t. za: F . F o r n a l c z y k ,  op.cit., s.413.
10W . S y r o k o m l a ,  W ędrów ki.. . ,  s.48.
l i /bidem , s.25.
12Ibidem, s.16.
13Ibidem, s.97.
14W .S y r o k o m la ,  W ycieczki.. . ,  t . l ,  s .174.
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rów -  przeszłość świeci martwym szkieletem. Tylko jedna i ta sama fala, zawsze 
żywa, zawsze ruchoma od kilkuset lat podmywa jeden i ten sam kamień -  nieraz 
przez wieki oblany krwią swoich i wrogów”15.

Przeszłość nie przetrwa w tradycji, skazana jest na niepamięć. Lud tych ziem 
bytuje poza historią, na nieżyznej ziemi w zbiorowej pamięci karbują się przede 
wszystkim klęski naturalne i żywiołowe - nieurodzaj, pomór, powódź czy pożar. 
Syrokomla starał się złagodzić tę straszną, pesymistyczną wizję ginącej historii, 
tłumacząc bezwzględność przemijania racjami moralnymi: „Zegnaj mi, liche mia
steczko - pisał o siedzibie Paców - smutna pamiątko zgasłej wielkości ludzkiej! 
Zegnam cię Izą od jakiej miłośnik starych pamiątek na widok ich opuszczenia 
wstrzymać się nie może, lubo zresztą nie żałuję owych zgasłych potęg rodowych 
u nas. Użyły one i nadużyły i życia i swobody, w kraju, co się niebacznie dał im 
u siebie rozwinąć. Zamarły dla bardzo prostej przyczyny, bo już zużyły swój ele
ment życia”16. Ten rodzaj historycznego naturalizmu, wyjaśniającego wymieranie 
gatunków w duchu obiektywnych praw dziejów, zapowiadał poniekąd wejście na 
historyczną scenę innych potęg. Szlachta zresztą także utraciła swoje dawne zna
czenie, „przeżyła wiek swego czynu” , zapomniała „żywotną część swych dziejów”17.

Grozę historii łagodzi vaniias, marność tego świata; okazją do medytacji w du
chu chrześcijańskim stał się widok zniszczałych grobowców i spróchniałych trumien 
świetnego rodu Radziwiłłów. Motyw gnicia i rozpadu zastąpił wprawdzie inny, 
bardziej dydaktyczny: lekceważenia tradycji przez jej spadkobierców: „Żal, żal, 
że z tych kości lęgnie się robactwo, prawdziwe robactwo, prawdziwe mole. Ot na 
przykład synowie kości Radziwilłowskich - co to za brzydkie mole! Serce by ci 
bolało widząc, jak poniszczyli tyle pamiątek w starym Zamku Nieświeskim, poza- 
wozili do Wilna, do Berlina, tyle tutejszych rzeczy, które właśnie na miejscu mają 
swoją największą ważność. [...]  Boli mię, że ogalacają kraj z żywych świadectw 
historycznych”18. Przyczyny wyjaławiania historycznego gruntu Litwy często nie 
miały nic wspólnego z żywiołami naturalnymi, o czym świadczy najlepiej sprawa 
upadku olbrzymiej fortuny Radziwiłłów, niewątpliwie traumatyczna dla całej li
tewskiej społeczności; urzędnik zarządu poradziwillowskiego majątku, którym był 
w młodości poeta, z bliska obserwował zmierzch wielkości historycznej poprzez pry
zmat realiów ekonomicznych.

Historię wtrącała w niebyt również cenzura. Syrokomla mógł jedynie nieśmiało 
wspomnieć, że w Mirze rozegrała się „pewna bitwa u schyłku przeszłego wieku”19. 
0  względach cenzuralnych pisał wprost w korespondencji: „U nas na Litwie, stra
szna głuchota w świecie literackim, nie iżbyśmy się nie mogli zdobyć na jakieś 
tam objawy życia, ale cenzura, straszliwa, czyśćcowa cenzura tłumi swą ciężką 
łapą każdy, by najniewinniejszy oddech piersi”20. Świadomość szczególnie zlej

15Ibidem, s.122.
16 Ibidem, s.177.
17W . S y r o k o m l a ,  W ędrów ki.. . ,  s.28.
18I d e m ,  List do A ntoniego Pietk iew icza z 2 IX 1847, cy t. za: F . F o r n a l c z y k ,  op.cit., s.145.
19W . S y r o k o m l a ,  op.cit., s.66-67
20I d e m ,  L ist do Pau liny  W ilkońskiej, cy t. za: F . F o r n a l c z y k ,  op.cit., s.245.
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sytuacji, nie tylko zresztą kulturalnej, dawnych polskich kresów sprawia, że w 
podróżach Syrokomli poczuciu nicości zagarniającej tradycję, towarzyszy poczu
cie nicości chwili teraźniejszej. Jedna przepaść woła drugą przepaść. Litwa w 
przeszłości pulsowała życiem, ale zniknęły z jej obszaru cale plemiona i zniknęła 
nawet pamięć o ich obecności. Kraj żył teraz nie w pełni, wegetował w fazie prze
jściowej: „...jarm arki, cygani, handel futrami i innymi zagranicznymi towarami 
- to, co nadawało niegdyś miastu [chodzi o Mir - E.K.] właściwy charakter, dziś 
skarlało lub znikło. Przeszłość minęła, a życie w nowych odpowiednich czasowi wa
runkach - jeszcze się nie rozwinęło. Taka jest dola wielkiej liczby naszych miast 
i miasteczek”21. Tymczasem rzeczywistość określają stale epitety: „pospolita, 
nudna, przykra, boleśna”22. Stałym elementem pejzażu jest niemalownicze bioto, 
którego konsystencji nie można uszlachetnić.

Syrokomla w zakończeniu Wędrówek po moich niegdyś okolicach podawał pro
gram ożywienia głuchej prowincji, obcej wszelkiemu postępowi, „odwiecznie lichej” , 
gdzie enklawy solidnie prowadzonej gospodarki kwitły jak oazy na pustyni. Uniwer
salnym remedium na prymitywizm handlu i rzemiosła, na brak przedsiębiorczości, 
miała być „niezależność kmiotka” . W podróżach po Litwie rzadko jednak poja
wia się ton agitacji społecznej, dominuje melancholia: „Czujemy, że przeszłość z 
warunkami swojego bytu minęła jak sen historyczny, przeszłość gdzieś za oponą 
przeznaczeń, a obecna chwila próżna wszelkiego uroku”23. Ten nastrój pogłębia 
„boleśna prawda, że na ziemi wszystko śmiertelne: ludzie, ich dzisiejsze ideje, ich 
upragnione jutro, które za chwilę staje się tylko smutnym i śmiesznym wczora”24. 
Syrokomla powtarzał w Wariantach starych tematów werset Kochanowskiego: „Nie 
począwszy żyć przestajem”25. Melancholia niespełnienia, na równi z tęsknotą za 
minioną wielkością, rysuje granicę między Litwą a Koroną we Wrażeniach Piel
grzyma:

Czemu u nas tak tęskno? u nich tak wesoło? 
Czemu oni weselem zająć nas nie mogą?
Czemu w naszej tęsknocie dla serca tak błogo?26

Tę melancholię, wywołaną tęsknotą za historią niedopełnioną, nazwać można 
melancholią poleską, od kraju, który niczym szczególnym nie zapisał się w dziejach, 
położony na uboczu, bytujący poza czasem, w wiecznej nędzy, skazany na mierność 
i upośledzony nie tyle przez naturę, ile przez historię. Właściwie to Syrokomla 
wprowadzi! Polesie do literatury polskiej kilkoma utworami, między innymi Ulasem

21 W . S y r o k o m l a ,  op.cit., s. 65.
22 Ibidem, s. 183.
23 Ibidem, s. 77.
2i Ibidem, s.210.
2SW. S y r o k o m l a ,  P o ezje .. . , t.7 , s.4.
26 Ibidem, s.140.
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- Sielanką bojową z biot poleskich, jak głosi oksymoroniczny podtytuł, próbujący 
jednać sprzeczne pierwiastki. Temat Ułasa poeta podejmował zresztą trzykrotnie, 
akcję przenosząc raz w czasy konfederacji, raz w okres kampanii napoleońskiej 
roku 1812. Wszystkie wersje podtrzymują mit Polesia jako terenu idealnego dla 
wojny partyzanckiej, malej wojny według terminologii powstania listopadowego, 
mit, który ostatecznie rozwiały wypadki powstania styczniowego. Ulas przedstawia 
historię toczącą się na tyłach dziejowych wydarzeń, historię widzianą z perspektywy 
zas'cianka i chłopskiej chaty:

Chmury wojsk szły na Północ nieprzerwaną smugą, 
Jedna połowa świata ścierała się z drugą.
Krew lała się na polach, gdzie bój silnych wabi, 
ale krwawszymi łzami zlewali się słabi.

W pośledniej straży wojska, z tej i owej strony, 
Wałęsał się bezkarnie żołnierz rozproszony: 
Mignie pika kozacka czy bagnet Westfala, 
Mogłeś już łzy i jęki przewidywać z dala27.

Litwę często wyniszczały przemarsze rozmaitych wojsk - smutno zapisały się 
na tych ziemiach czasy Jana Kazimierza i zamęt epoki saskiej. Historia zmie
nia się tu w klęskę żywiołową, krwawy żywioł, niszczący spokój i szczęście do
mowe, niezależnie od rozstrzygnięć zapadających na głównych frontach. W Ulasie 
jednak mimo niepewności tego żywiołu zawiązuje się idealna, patriotyczna wspól
nota chlopsko-szłachecka, łącząca szlachtę, która straciła już swoje udziały w hi
storii, i chłopstwo, które jeszcze nie wybiło się na historię. Warunkiem emancypa
cji historycznej ziem kresowych i powrotu na historyczną scenę drobnej szlachty, 
podlegającej stałej degradacji, jest bowiem u Syrokomli wprowadzenie na dziejowe 
teatrum lekceważonych i poniżanych dotąd bohaterów. Ulas, napisany w przede
dniu wielkiej debaty na temat uwłaszczenia włościan i zniesienia poddaństwa, do
tyka najżywotniejszej kwestii społecznej przed powstaniem styczniowym - kwestii 
chłopskiej, szczególnie zaognionej na Białorusi. Poeta był zawsze konsekwentny w 
swoich poglądach, idealizujących lud białoruski o niewykształconym przecież wów
czas poczuciu przynależności narodowej. Powstały już w roku 1848 i krążący kon
spiracyjnie jego białoruski wiersz Dobryje wies'ci, także w obliczu historycznych 
wydarzeń odwołuje się do haseł zgody i wspólnej obrony kraju panów z chłopami - 
nic dziwnego, że wykorzystywali go w roku 1862 czerwoni, przygotowując propagan
dowo powstanie. Nieprzypadkowo też jego autor krytykował Dunin Marcinkiewicza 
za akcentowanie rozdźwięków społecznych w twórczości białoruskiej, która powinna 
przede wszystkim modelować sielankę.

27W. S y r o k o m l a ,  W ybór poezji, oprać. F . B ielak. B iblioteka N arodow a, Seria I, n r  54,
W rocław 1970, s.355-56. Jest to  jedyne  kry tyczne w ydanie poezji Syrokomli.
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Ten sielankowy, o proweniencji najczęściej sentymentalnej, ideal narodowej 
wspólnoty zdominował w twórczości Syrokomli również poetycką wizję litewskich 
dziejów, która uderza swoją dwoistością, oscylując między idyllą a heroiczną, epicką 
tonacją. Margier, opiewający legendarne epizody walki Litwinów z Krzyżakami - 
czyli, jak przystało na epopeję, przełomowy moment w życiu narodu - stanowi tej 
dwoistości przykład najjaskrawszy. Straszne, krwawe sceny bitew przeplatają się 
z sielanką, która zdaje się sugerować jak najfałszywiej, że pokój byl stanem przy
rodzonym litewskiego plemienia, a wojowniczość Litwinów przejawiała się tylko 
w chwili zagrożenia ojczyzny. Jednakże Syrokomla swoich litewskich herosów 
podporządkowuje idyllicznemu żywiołowi nawet wtedy, kiedy przedstawieni są „w 
niedobrej chwili” , niekorzystnym świetle, które odsłania ich żądzę walki, zemsty i 
zamiłowania do łupiestwa. W Córze Piastów bezbronna tytułowa bohaterka kładzie 
kres wojennemu zapałowi Trojdena, pustoszącego włości Konrada Mazowieckiego. 
Starcie kończy się braterskimi uściskami, pojednaniem walczących, zapowiedzią 
wesela. Poeta najwyraźniej pielęgnował dwoisty, heroiczno-idylliczny wizreunek 
dziejów Litwy i Litwinów, „miękkich jak dzieci, gdy w domowej chacie, strasznych, 
gdy idą w krainy sąsiednie”28. Uporczywe dążenie do harmonijnego połączenia 
sprzecznych pierwiastków, potwierdzające obiegowy stereotyp Litwina jednocześnie 
mściwego i łagodnego, sprawiło, że zarówno sceny utrzymane w tonie bohaterskiego 
eposu, jak i sielankowe rzadko wychodzą poza ramy stereotypów i literackiej kon
wencji. W służącym za przykład Margierze idylla litewska nie różni się od idylli 
słowiańskiej, na plan pierwszy wysuwają się cnoty domowe oraz nie tyle łagod
ność, ile naturalna szlachetność ludu. W utworach Syrokomli rozpoznać można 
typowe akcesoria sielanki: Litwini żyją w stanie niewinności na łonie natury, są 
wojownikami, ale i rolnikami. Charakterystyczne dla nich zajęcie to myślistwo - 
zawód pośredni między uprawą roli a wojowaniem. Litwa zresztą na długo przed 
Syrokomlą - i na długo po nim - była w literaturze polskiej mityczną przestrzenią 
polowania.

W sielance naród tworzy rodzinę, patriarchalną wspólnotę, w której rzeczywisty 
autorytet moralny należy do jej najstarszych przedstawicieli, starców, dzierżących 
„tajemniczą władzę” . Lud odznacza się wrodzoną moralnością i rycerskością, 
respektuje zasady walki, potępia każdą zdradę, zdobywa się na postępki, które 
zrównują go z rycerstwem chrześcijańskim, tym bardziej, że pogańskich Litwinów 
cechuje także naturalna religijność i bogobojność. Wprawdzie Margier zawierał też 
sceny dowodzące potężnej władzy groźnych litewskich bogów, ale w innym utworze, 
wspominającym bohaterską obronę zamku w Puniach, chrześcijaństwo na Litwie 
wyrasta niemal z pogańskiego gruntu:

28W. S y r o k o m l a ,  Córa P iastów , w: I d e m ,  Poezje, t.2 , W arszawa 1872, s. 198.
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Lecz gdzie były świątyni pogan zgorzeliska,
Wkrótce krzyż Chrystusowy z wieżycy zabłyska.
W puńskim skromnym, bo z drzewa ciosanym kos'ciele, 
Ojcowie naszych ojców mieli łask tak wiele,
Bo nad kościołem puńskim jakby gwiazdka świta, 
Dzielna dusza Margiera wodą chrztu omyta29.

Religia Litwinów w powszechnym przeświadczeniu była naturalna, poświęcona 
siłom przyrody; Syrokomla w Margierze starał się ukazać także jej ciemną stronę, 
z bóstwami podziemnymi, piekielnymi, tajemniczymi, dyktującymi zemstę. Jak 
wynika jednak ze słów tytułowego bohatera, litewskiego wodza, to Krzyżacy zbar- 
baryzowali Litwinów - najazd bezlitosnych misjonarzy sprawił, że bogowie zaczęli 
łaknąć krwi i Ziemianik, dobre bóstwo urodzajów, nie zadowala się już daniną „z 
miodu, z mleka, z owoców”. Gdyby nie agresywność krzyżacka, sprzeniewierzająca 
się rycerskim ideałom, chrystianizacja Litwy dokonałaby się bezkonfliktowo, przez 
miłość, której serce litewskie nie potrafi się oprzeć: „My nie walczym z ich bogiem, 
jak oni z naszymi”30. W Margierze Bóg chrześcijański słucha pogańskich modlitw, 
bo religia Litwinów czci ziemię rodzinną, ojczyznę, patriotyczną ofiarę; co prawda, 
poganie w bitwie profanują krzyże i być może to świętokradztwo ściąga na nich 
klęskę.

Syrokomla był zawsze konsekwentnie antyniemiecki, po części zapewne z cenzu- 
ralnych względów, ponieważ jedynie raz mógł wspomnieć, że Litwini toczyli również 
walki, i to zwycięskie, na swych rubieżach wschodnich; polemizował w tej sprawie 
z Karamzinem, przytaczając na poparcie kronikę Stryjkowskiego31. Rola zakonu 
w dziejach Litwy była złowieszcza także przez to, że Krzyżacy wzniecali konflikty 
wewnętrzne wśród „dziatwy Olgierdowej i Kiejstutowej” , gdy tymczasem obrazy 
Litwy przedchrześcijańskiej z Margiera ilustrują mit harmonii społecznej, łączącej 
lud i władzę:

Lud co się przeniewierstwem nie zhańbi, nie skazi, 
A szanuje swych bogów, kapłanów i kniazi;

A książęta, co Litwę trzymają pod władzą,
Za jej zdrowie swój żywot, swoją krew oddadzą, 
A podzielą się z ludem i serca połową,
I chlebem, i zdobyczą, i sławą bojową,
I śmiercią bohaterską, gdy idzie o życie.. . 32

29I d e m ,  O składkę na kościół w Paniach, w: op.cit., 1.7, s.216.
30Ibidem, t.2 , s.84.
31W . S y r o k o m l a ,  W ędrów ki.. . ,  s. 205.
32I d e m ,  P o ezje .. . , t.2 , s.7
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Harmonia, zgoda, jedność, pojednanie, unia wreszcie, to wyznaczające tradycję 
narodowej wspólnoty słowa-klucze dla wizji Litwy historycznej w twórczości Sy
rokomli. Nic dziwnego więc, że poeta bardzo często, na przykład w Noclegu 
hetmańskim, odwoływał się do epoki jagiellońskiej, realizującej w skali państwa 
ideał harmonii niemal sentymentalnej:

Bo gdzie szerokie w dzierżeniu są kraje, 
Tam wedle plemion różne dary boże;
A czego jednej ziemicy nie staje,
To druga ziemia wynagrodzić może.
I na skinienie wszechmogącej myśli 
Z rozlicznych cząstek powstaje rodzina.. . 33

Jednakże początek zarzuconego poematu Sejm lubelski, napisany polskim heksa- 
metrem, oddającym powagę wydarzenia, wskazuje, że Syrokomla nie idealizował 
bynajmniej Unii i zdawał sobie sprawę z realnych trudności sytuacji, którą stwo
rzyło połączenie dwóch różnych organizmów państwowych. Polski monarcha

. . .  rzecz przedsięwziął nielada,
Skończyć wieków rozterki, złączyć pokrewne dwa kraje,

Siła uprzedzeń przełamać, siła pokonać zlej woli,
Mądrem prawem określić spokój obojga narodów.

Jeszcze obadwa narody wspólnej nie baczą korzyści,
W oczy sobie miotają dawno zebrane niechęci,

W jednej chacie zrodzeni, jakby dwaj bracia niezgodni, 
Marne prawo starszeństwa każdy dla siebie waruje34.

Wielka historia nabiera waloru historii domowej; podobne ujęcie zwykle nie otwiera 
się na szeroki horyzont historiozoficznych problemów. Dla Syrokomli ideałem 
dziejów staje się sielankowy ład, omijający bądź łagodzący wszelkie konflikty. 
Znamienne, że ideał harmonii, służący poecie za przeciwwagę coraz bardziej 
komplikującej się sytuacji społecznej i narodowościowej ziem zabranych, został 
przełożony na aktualne hasła solidaryzmu. W popularnym utworze Wyzwolenie 
włościan unia, możliwa dzięki zrzeczeniu się przez króla praw dominalnych, oka
zuje się figurą rozwiązania kwestii chłopskiej: „Jak Zygmunt August oni z własnej 
chęci zrzekną się bicza, nie słowem, lecz czynem.. ,”35. Przypomnieć trzeba, że ob
chody unijne organizowali na Litwie i Białorusi przed powstaniem właśnie czerwoni.

33Ibidem, t.3 , s.145.
34 Ibidem, s.300.
35 W . S y r o k o m l a ,  W ybór poezji.. . , s.54. Z program em  społecznego solidaryzm u łączą się też 

próby  sielanki współczesnej w Chatce w lesie i W iejskich politykach.
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W tym przypadku celebrowanie tradycji unii znaczyło przede wszystkim łączność 
z ziemiami polskimi za kordonem.

Kordon, oddzielający Litwę od Korony, Królestwo od Cesarstwa, pozornie nie 
stanowi! granicy, określającej litewskosc Syrokomli, chociaż różnica między brze
gami granicznego Niemna była dla niego uderzająca: . .polskie nazwy urzędów, 
polskie napisy, większa czystość domów, insza fizjonomia ludu, który napotykamy, 
insza rasa koni, insza konstrukcja wozów, słowem wszystko zdaje się świadczyć, 
że Niemen stanowi tutaj nie sztuczną, ale naturalną granicę. A przecież jeste
śmy jeszcze na Litwie i długo będziemy jechali krajem odwiecznie litewskim, gdzie 
lud, pomimo wpływów polonizmu i niemczyzny dobrze jeszcze strzeże swojej daw
nej mowy i narodowości”36. Kordon dzielił nie ziemie odrębne etnicznie, lecz ob
szary bardziej dostatnie i cywilizowane od zapoz'nionych cywilizacyjnie i gospodar
czo. Syrokomla uporczywie domagał się w listach do przyjaciół nowin „światowo- 
zagraniczno-polskich” , ponieważ Litwa zamieniała się w kraj odcięty od świata, w 
prowincję w całym tego słowa znaczeniu, gdzie leniwie płynęło życie umysłowe i 
panowała atmosfera partykularza. Sielanka, która przeciwstawia skażoną fałszem 
cywilizację naturalności, „skromnej, cichej, patriarchalnej Litwie” , zabarwiona była 
również ironicznie, jak w Owidiuszu na Polesiu, kiedy Litwa oznacza to, co zaco
fane, zapóźnione, zaniedbane, gminne, prymitywne, nędzne - zawsze oczywiście 
swojskie. „Mój kraj nieżyzny.. . ” określa Litwę poeta, świadomy własnego upo
śledzenia, „gorszości” . Otwarte przyznanie się do prowincjonalizmu jest w De
dykacji gawęd gminnych Litwinom wyraziście nacechowane społecznie; swojskiego 
czytelnika, reprezentowanego przez „braci w kapocie i braci w siermiędze” , drobną 
szlachtę i chłopstwo, Syrokomla przeciwstawił „jasnym panom” , o gustach równie 
wyrafinowanych, co sztucznych:

Dla nich się książki w pozłocistych szatach 
Robią w Paryżu w najpierwszych warsztatach: 
Gdzież nam dościgać? nierówna gonitwa,
Co insza Paryż, a co insza Litwa37.

Cala twórczość Syrokomli nosi piętno swoistego mizerabilizmu, programowo 
opowiadającego się za tym, co zaniedbane, powszednie, ale i powszechnie zna
jome. Zarazem wprowadzała w kulturę obszary skazane, zdawałoby się, na mier
ność, usiłując wskrzesić ich dawną wielkość. Tym należy tłumaczyć też jej ogromny 
sukces czytelniczy, gawęd zwłaszcza, w wersji litewskiego lirnika gatunku mizera- 
bilistycznego, rehabilitującego poniżonych - sukces przede wszystkim na Litwie 
właśnie. „Nie do Litwy może być zastosowane przysłowie: »N ikt nie jest we 
własnym kraju prorokiem!« Bo dla Litwy Adamy, Szymony, Tomasze są praw

36I d e m ,  Podróż swojaka po swojszczyźnie, W arszaw a 1914, s.22.
37I d  em , W ybór poezji.. . ,  s.4.
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dziwymi wieszczami narodu i cześć uroczysta, przechowują tam dla nich. A ucho
waj Boże, by kto na Syrokomlę co powiedział.. .”38. Ten immunitet wszakże nie 
obowiązywał krytyki warszawskiej. Od początku swego literackiego zawodu i po
mimo zastępów oddanych wielbicieli Syrokomla był bezbronny wobec jej bezpardo
nowych ataków. „Drukowana w Warszawie opinia” nisko oceniała jego prace trans- 
latorskie, przy woły wanym wyżej Wędrówkom oraz Wycieczkom po Litwie zarzucała 
dyletantyzm oraz niski poziom w porównaniu z Podróżami historycznymi Ju
liana Ursyna Niemcewicza; w gawędach wytykano falszywos'ć obrazu wsi, miałkość 
intelektualną i wreszcie przebrzmiałą manierę sentymentalną. Niekwestionowana 
popularność, a wedle słów Siemieńskiego „chwilowa wziętość” , miała potwierdzać 
jedynie powierzchowność tej poezji. Animozje były wzajemne, z fragmentów kore
spondencji Syrokomli skomponować można autoportret Litwina, oskarżającego Ko- 
roniarzy o płytkość, plochość, pychę. Świadczy o tym też pewne desperackie posta
nowienie młodego poety, jeszcze nie urażonego nieprzychylnymi recenzjami: „ .. .tu  
okropna stagnacja. Nasze prowincje gorzej może od innych zastygły w umysłowym 
ruchu, a ja, co dotąd przez jakieś wygórowane zamiłowanie litewszczyzny w naszej 
tylko kochałem się literaturze, gotów jestem mimo wstręt do Mazowiecczyzny za
poznać się, a może i zbratać z piśmiennictwem warszawskim”39. Już u progu swej 
literackiej kariery Syrokomla określał się niedwuznacznie jako przedstawiciel szkoły 
litewskiej w poezji polskiej i wielce prawdopodobne, że to potęga tej szkoły uczyniła 
bardziej ostentacyjną litewską opcję artysty „genie Lithuani, natione Polon?.

38P. W i l k o ń s k a ,  M oje wspom nienia o życiu tow arzyskim  w W arszawie, O prać. Z. Lewi-
nówna, W arszawa 1959, s .54-55.

39W. S y r o k o m l a ,  L ist do A .Pietkiew icza, cy t. za: F . F o r n a l c z y k ,  op.cit., s.170.



Przegląd W schodni, t.I , z . l ,  1991, s .71-81 ©  G ebethner 1 S-ka, W arszawa 1991

Jan  Dzięgielewski
Warszawa

POLITYCZNE OPCJE REPREZENTACJI SEJMOWEJ 
POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ZIEM 

RZECZYPOSPOLITEJ W CZASACH WŁADYSŁAWA IV

Dotychczasowe badania nad posłami sejmowymi kładły główny nacisk na 
ustalenie pochodzenia społecznego, ewentualnie także wyznania reprezentantów 
szlachty, zwłaszcza zaś sprawujących mandaty wielokrotnie1. Na tej podstawie 
wyjaśniano zmiany w funkcjonowaniu izby poselskiej. Nasze badania dowodzą jed
nak, że przebieg obad i postanowienia tej instytucji zależały przede wszystkim od 
politycznych powiązań i opcji zasiadających w niej posłów2.

W niniejszym artykule spróbujemy ukazać polityczne „oblicze” reprezentacji 
Rusi Czerwonej, Podola, Wołynia i Ukrainy, odgrywającej wyjątkowo dużą rolę na 
sejmach doby Władysława IV. Najpierw musimy jednak scharakteryzować te siły i 
ugrupowania, które miały wpływ na decyzje sejmików wymienionych wyżej ziem.

W badanym okresie suwerenność polityczna w Rzeczypospolitej wciąż jeszcze 
należała do dwóch sil: stanu szlacheckiego i monarchii. Już wówczas jednak mamy 
do czynienia z osłabianiem autorytetu i ograniczaniem możliwości decyzyjnych 
władzy królewskiej, przy jednocześnie pogłębiającej się dezintegracji stanu szla
checkiego. Wyrazem tego była rosnąca rola możnowładztwa i postępująca utrata 
podmiotowości politycznej przez drobną szlachtę, a w niektórych prowincjach także 
przez szlachtę bogatą i średnią.

Coraz mniej pozostawało województw i ziem, gdzie pozamagnackie warstwy 
stanu panującego wciąż jeszcze zachowywały znaczący wpływ na postanowienia sej
mików i skład reprezentacji sejmowej. W południowo-wschodniej Rzeczypospolitej 
znaczną samodzielność zachowała jedynie szlachta ziemi lwowskiej, przemyskiej i 
sanockiej, a także chełmskiej i województwa bełskiego. Jednak nawet i tam nie 
była już równorzędnym partnerem dla magnatów i króla.

Na Rusi Czerwonej, Podolu, Wołyniu i Ukrainie już spora liczba rodów osiągnęła 
wówczas status magnacki. Z całą pewnością magnatami byli Potoccy, Sanguszko-

1Ze względu n a  ograniczoną objętość a rty k u łu  wym ienim y tylko najnow sze i najpełn iejsze opra
cowanie dotyczące tego problem u: J. S e r e d y k a ,  P arlam entarzyści drugiej połowy panowania
Zygmunta I I I  Wazy, O pole 1989. T am  też n a  s. 7-8 zn a jdu je  się p e łn a  b ibliografia lite ra tu ry
przedm iotu.

2'J. D z i ę g i e l e w s k i ,  Izha poselska w system ie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława
IV , W arszawa 1990.
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wie, Czartoryscy, Mniszchowie, Danilowiczowie, Kalinowscy, Ilojscy, Janusz Ty
szkiewicz, Łukasz Żółkiewski, Mikołaj Ostroróg, Jakub Sobieski, możliwe także, iż 
pozostawali nimi jeszcze Herburtowie, Stadniccy, Zborowscy i Krasiccy oraz stali 
się nimi już Czetwertyńscy, Stempkowscy, Niemiryczowie i Aleksander Piaseczy- 
ński. Z każdym z tych rodów, bądź z poszczególnymi możno władcami, związane 
były cale grupy szlachty. Część tej szlachty pozostawała w służbie magnatów w 
charakterze dworzan, administratorów dóbr, czy też oficerów i towarzyszy w od
działach nadwornych. Pozostali wywodzili się z krewnych i uboższych sąsiadów, 
udzielających poparcia w zamian za protekcję i obronę.

W początkach panowania Władysława IV żaden z wymienionych magnatów nie 
dysponował jednak jeszcze na tyle silnymi wpływami wśród stałych uczestników 
sejmików, aby w każdej sytuacji, przynajmniej w jednej ziemi, móc zgromadzo
nym narzucić swe postulaty oraz swego kandydata na posła, deputata, bądź innego 
funkcjonariusza sejmiku, albo być w stanie zerwać te zgromadzenia, o ile prze
biegały nie po jego myśli. Ich fakcje nie stanowiły jeszcze wówczas takich sil, które 
pozwalałyby odgrywać samodzielną rolę polityczną. Z kolei najpotężniejsze rody 
miejscowe przechodziły zmiany pokoleniowe, co poważnie osłabiło ich aktywność 
polityczną w pierwszycli latach panowania drugiego na tronie polskim Wazy.

Posiadacz największego w Rzeczypospolitej latyfundium, ordynat ostrogski 
książę Władysław Dominik Zaslawski wprawdzie po raz pierwszy zaprezentował się 
publicznie na sejmie koronacyjnym, ale musialo jeszcze upłynąć kilka lat zanim stal 
się istotnym uczestnikiem walki o władzę. Wygasi w linii męskiej ród Zbaraskich, 
którego ostatni przedstawiciele przewodzili politycznej opozycji w drugiej połowie 
panowania Zygmunta III. Spadkobierca Zbaraskich, ks. Janusz Wiśniowiecki, który 
przejął też część ich klienteli, nie odgrywał dotąd samodzielnej roli. Jego pozycja 
zaczęła rosnąć w czasach Władysława IV, chociać nawet w chwili śmierci (1636 r.) 
nie byl on jeszcze potentatem na skalę kraju. Jego ojciec, ks. Konstanty, senior 
rodu, jakkolwiek dość bogaty i mający rozległe koligacje, od czasu „dymitriad” 
bardziej niż polityką zajmował się powiększaniem majątku rodzinnego. Pierwszą 
godnością państwową, wprawdzie od razu senatorską, został obdarzony dopiero po 
śmierci najstarszego syna, gdy miał już około siedemdziesięciu lat. Jednak to nie 
on, tylko ks. Jeremi z bogatszej gałęzi rodu, uczynił z fakcji Wiśniowieckich czołową 
silę polityczną Rzeczypospolitej. Miało to dopiero nastąpić. Schyłek rządów Zyg
munta III, bezkrólewie i początek panowania jego syna byl dla młodego Jaremy 
okresem przejmowania w osobiste władanie dóbr, którymi dotąd zarządzał jego 
opiekun - ks.Konstanty. Potem walczył3 i kladl podwaliny pod zagospodarowy
wanie Zadnieprza, toteż aktywny jego udział w życiu politycznym rozpoczyna się 
dopiero w roku 1635.

Natomiast już w chwili inauguracji rządów Władysław IV możliwościami sku
tecznego wpływania na decyzje i to kilku sejmików z terenów nas interesujących, 
dysponowali: Stanisław Koniecpolski, Tomasz Zamoyski i Stanisław Lubomirski. 
Szczególnie niepokoić musiala króla pozycja tego pierwszego -  posiadał on bowiem

3J. W i d a c k i ,  K n ia ź Jarema, K atow ice 1984, s. 26-31.
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nie tylko potężne latyfundium i jego fakcja stanowiła najpoważniejsza, silę w skali 
kraju, ale też jako hetman wielki miał decydujący wpływ w wojsku. Ten fakt 
oraz niechęć hetmana do aktywności politycznej państwa w kierunku północno- 
zachodnim (w pierwszych latach panowania wyraźnie przez Władysława IV prefe
rowanym), a jednocześnie wielkie znaczenie wojska w planach królewskich, skłoniły 
monarchę do tworzenia przeciwwagi wobec działań Koniecpolskiego. Czynił to po
przez umacnianie w wojsku wpływu Kazanowskich: Marcina i jego synów, oraz sil
nie związanych z nimi Potockich, szczególnie Mikołaja, starosty generalnego podol
skiego i dotychczasowego pułkownika pułku hetmana wielkiego), który wkrótce 
podwójnie spowinowacił się z Kazanowskimi. Sam bowiem ożenił się z córką het
mana polnego, a za jego syna Dominika wydal swą córkę z pierwszego małżeństwa. 
„Wyrastanie” Kazanowskich -  oparte na pozycji wojewody podolskiego i het
mana polnego koronnego -  na samodzielną silę polityczną na Pokuciu, Podolu i 
Braclawszczyźnie, zostało jednak zahamowane z chwilą jego śmierci. Pozostający 
zaś z Kazanowskimi w bliskim związku Potoccy, którzy dotąd ustępowali pierwszeń
stwa Marcinowi, po jego zgonie i przejęciu przez Stanisława „Rewerę” województwa 
podolskiego, a przez Mikołaja buławy polnej i województwa braclawskiego, stali się 
stroną dominującą, całkowicie uzależniając od siebie synów zmarłego. Mikołaj Po
tocki jako hetman polny nie byl jednak w stanie podjąć współzawodnictwa z hetma
nem wielkim, przeciwnie -  podporządkował mu się natychmiast, satysfakcjonując 
się odgrywaniem w wojsku roli wykonawcy woli swego byłego dowódcy, a obecnie 
starszego kolegi. Tak więc plan stworzenia w wojsku opozycji wobec Koniecpol
skiego nie powiódł się. Królewskie zabiegi przyczyniły się jednak do osiągnięcia sa
modzielności politycznej na Podolu i Ukrainie przez kolejne ugrupowanie rodowe. 
Władysław IV mógł uznać to za pewien sukces, stał się bowiem także o to, aby 
wpływy na terenach południowo-wschodnich, których znaczenie w Rzeczypospoli
tej szybko rosło, nie były monopolizowane przez niewielką liczbę fakcji magnackich.

Poza Kazanowskimi i Potockimi król wyraźnie protegował również kolejny rega- 
listyczny ród -  Danilowiczów. Kariera Marcina Kalinowskiego dowodzi, że monar
cha wspierał także magnatów w pierwszym pokoleniu, zwłaszcza gdy pozostawali 
oni w trwałych konfliktach z głównymi opozycjonistami. Dzięki temu w czasie 
panowania Władysława IV wzrastała we wspomnianych województwach liczba sa
modzielnych podmiotów politycznych. Przy czym fakcje Jeremiego Wiśniowiec- 
kiego i Władysława Dominika Zaslawskiego już w latach czterdziestych osiągnęły 
już pierwszoplanowe znaczenie w skali kraju. W pewnej mierze przyczyniła się do 
tego śmierć Tomasza Zamoyskiego na początku 1638 r.

Oprócz prowadzenia polityki równoważenia wpływów najpotężniejszych fakcji, 
Władysław przez cały czas zabiegał o umacnianie obozu królewskiego. W poważnej 
mierze przyczyniła się do tego zmiana nastawienia wobec prawosławia, zainicjowana 
i konsekwentnie prowadzona przez tego władcę.

Zanim spróbujemy ukazać zależność między wymienionymi ugrupowaniami 
a opcjami reprezentantów z interesujących nas ziem, należy przedstawić ową 
reprezentację. Nie jest to zadanie łatwe. Na pierwsze poważne trudności
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napotykają badacze dziejów staropolskiego parlamentaryzmu już przy próbach re
konstrukcji składu osobowego Izby. My też ich nie uniknęliśmy. Zdolalis'my bowiem 
zidentyfikować tylko (i aż) 73% sprawujących poselskie mandaty z kompletu, który 
powinien uczestniczyć w sejmach „wladysławowskich” z sejmików Rusi Czerwo
nej, Podola, Wołynia i Ukrainy4. W liczbach bezwzględnych wynosi to 189-ciu 
posłów, którzy łącznie sprawowali 424 mandaty. Z tego 314 mandatów otrzymały 
osoby piastujące różne urzędy i godnos'ci. Z pozostałych (107) -  46 powierzono ma
gnatom, którzy w chwili ich pełnienia nie posiadali żadnych urzędów. Większość 
z nich funkcję poselską sprawowała przede wszystkim po to, aby odnotować w 
swej biografii poselski etap służby publicznej. Zazwyczaj uczestniczyli w obradach 
jednego-dwóch sejmów i nie przejawiali prawie żadnej aktywnos'ci. Tylko nieliczni, 
jak książę Jeremi Wiśniowiecki, Jerzy Niemirycz, czy osiągający dopiero status 
magnacki Jan Stanisław Jabłonowski, osobiście próbowali wywierać w ten sposób 
wpływ na decyzje polityczne Rzeczypospolitej.

W gronie reprezentantów ziem południowo-wschodnich przeważali parlamenta
rzyści doświadczeni oraz ci, dla których sejmy czasów Władysława IV były szkolą 
zdobywania takiego doświadczenia. Nie przedstawiamy tu jednak tabeli posłów 
„rekordzistów” , gdyż na podstawie formalnego wyróżnika wielokrotności sprawo
wania mandatów nie można orzekać o rzeczywistym wpływie na sejmowe obrady5. 
Nas zaś interesuje wpływ rzeczywisty, o tym decydowały natomiast przede wszyst
kim polityczne powiązania posłów i osobiste zdolności.

Problem ustalenia opcji i związków reprezentantów sejmowych jest zadaniem 
równie trudnym, jak ich identyfikacja. O znacznej bowiem części posłów diariusze 
sejmowe w ogóle nie wspominają. Możemy więc pokusić się o ustalenie powiązań 
aktywnych członków izby poselskiej oraz, niezależnie od stopnia aktywności, tych 
spośród nich, którzy pozostawali związani z przywódcami ugrupowań politycz
nych bliskimi więzami pokrewieństwa, bądź jednoznacznie stwierdzoną zależnością 
klientalną i to z zastrzeżeniami6.

Z ugrupowań magnackich, posiadających znaczące wpływy w reprezentacji 
ziem południowo-wschodnich najpotężniejszemu przewodził Stanisław Koniecpol
ski. Ponieważ w sprawach ogólnopaństwowych dążył do utrzymywania status quo, 
mniejszą wagę przywiązywał do dysponowania silny mi zdyscyplinowanym stronnic
twem w izbie poselskiej. Było ono zawsze dość liczne i to głównie dzięki mandatom 
otrzymywanym na sejmikach województw podolskiego, braclawskiego, bełskiego 
i ziemi halickiej. Tu poselskie funkcje -  umożliwiające zaprezentowanie się kró
lowi i stanom -  uzyskiwali młodzi Koniecpolscy i spowinowaceni z nimi Belżeccy 
oraz Czetwertyńscy. Stąd posłowali też członkowie sztabu hetmańskiego -  Łukasz

4Por. J . S e r e d y k a ,  op.cit., s .135-146.
5Np. nazw isk wielu „rekordzistów ” p o d  względem ilości spraw ow ania m andatów , ja k  A dam a 

B ała, Janusza  Prusinow skiego, czy Ja n a  A dam a Stadnickiego diariusze nie odnotow ują. N ato
m iast Jerzy  Ponętow ski będąc dopiero po  raz  drugi posłem  „ trząs ł” już  izbą.

6Bardziej bow iem  niż to  uw zględnia l ite ra tu ra  p rzedm io tu  należy liczyć się ze zm iennością ich 
politycznych pow iązań. D otychczas często jednostkow e naw et uchwycenie zależności w określonym  
czasie, było rozciągane n a  cale życie.
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Żółkiewski, Jan Odrzywolski, Mikołaj Stogniew i Mikołaj Bieganowski oraz wierni 
i zasłużeni rotmistrzowie7, którzy poprzez swój udział w obradach chcieli przypo
mnieć się władcy, a także wykazać tym rodzajem działalności publicznej w nadziei 
otrzymania tenut i wyższych urzędów. Ich przewodnikami, doradcami i jednocze
śnie głównymi stróżami interesów hetmana w izbie byli pozostający w zależności 
klientalnej dobrzy znawcy prawa i praktyki parlamentarnej, w tym m.in. główny 
administrator podolskich dóbr Koniecpolskiego, podsędek, a potem sędzia ziemski 
podolski -  Łukasz Miaskowski, oraz pełniący takie same urzędy w województwie 
bracławskim -  Maksymilian Oczesalski. Rzadziej wspomagał ich marszałek dworu 
hetmana -  Olbracht Pęcławski.

W razie potrzeby mógł też Koniecpolski liczyć na poparcie arian sprawujących 
funkcje poselskie: Jerzego Niemirycza i Czapliców, tym bardziej, że trzymali oni 
w dzierżawie dobra należącego do hetmana starostwa kowelskiego. Należy tu je
szcze wspomnieć o rodzie Lychowskich, o których wiemy, że korzystali z protekcji 
potężnego „pana szwagra” i o sporadycznie tylko obdarzanych mandatami jego 
urzędnikach grodzkich. Prawdopodobnie w zasięgu oddziaływania Koniecpolskiego 
pozostawał też Stanisław Rzewuski, urzędnik grodzki Jana Odrzywolskiego, jed
nego z bliskich współpracowników hetmana.

Drugi ze wspomnianych wcześniej potentatów koronnych, Stanisław Lubomirski 
-  dzięki posiadanym na Ukrainie, Rusi Czerwonej i Podolu dobrom dziedzicznym i 
królewszczyznom, oraz stosunkom nawiązanym podczas sprawowania urzędu woje
wody ruskiego -  miał wpływy wśród miejscowych elit. Dawało mu to możliwość for
sowania własnych i utrącania niepożądanych postulatów. Natomiast nie poświęcał 
Lubomirski chyba zbyt wiele wysiłku, aby uzyskiwać dla związanych z sobą ludzi 
mandaty poselskie. W każdym razie w reprezentacji z tych ziem poza podsędkiem 
przemyskim Remigjanem Wojakowskim i sędzią ziemskim sanockim Janem Le
szczyńskim, nie potrafimy ustalić jego stronników.

Tomasz Zamoyski mógł również dysponować dużym poparciem ze strony re
prezentantów ziem południowo-wschodnich. Najsilniejsze zapewniali mu oczy
wiście dzierżawcy, jurgieltnicy, oficerowie wojsk nadwornych, ale także i tzw. 
„przyjaciele” , głównie ze znacznych szlacheckich rodów ziemi chełmskiej i bełskiej. 
W zależności od niego pozostawali wszyscy (z wyjątkiem Piotra Daniłłowieża) znani 
nam z lat 1633 - 1638 posłowie z sejmiku chełmskiego, tj.: Stanisław Orzechowski, 
Bądzyńscy, Jakub Uhrowiecki, Kasper Kłoczowski i Stanisław Sławski. Po śmierci 
Tomasza wierna jego domowi klientela nadal otrzymywała mandaty. Z posłujących 
za życia kanclerza nadal wybierani byli Kłoczowski (trzy razy), Uhrowiecki i Lu
dwik Bądzyński. Jako reprezentanci ziemi chełmskiej w latach czterdziestych mieli 
możliwość zaprezentowania się Rzeczypospolitej: krewny Zamoyskich Jan Tomasz 
Krzywczycki, późniejszy miejscowy starosta oraz Jan Sapieha, wnuk starego przy
jaciela panów na Zamościu, podkomorzego chełmskiego Stanisława Skaszewskiego.

W reprezentacji województwa bełskiego klientów i „przyjaciół” pana Tomasza 
było mniej, za to ich pozycja i aktywność w Izbie o wiele większa -  w pierw

7Na pewno byli to: Jerzy  B a lab an , A leksander C etner i K rzysztof W ichrowski.
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szym rzędzie dzięki wielokrotnemu posłowi Janowi Komorowskiemu. Podczaszy, a 
następnie podkomorzy bełski piastował jednocześnie godność podstarościego kra
kowskiego w okresie, gdy gród ten należał do Zamoyskiego8. Po śmierci swego 
protektora podkomorzy, jego synowie oraz krewny Adam (sędzia ziemski bełski) o 
protekcję u króla zabiegali już bezpośrednio. Podobnie rzecz się miała ze starosta, 
brańskim Prokopem Leśniowolskim, posłującym z Bełza i, o wiele częściej, z Bra
ńska. Zaliczał się on -  będąc jednocześnie zbliżony do dworu -  do przyjaciół Za
moyskiego. Związek z obozem królewskim po śmierci kanclerza uległ zacieśnieniu. 
Oprócz wymienionych mandaty z Bełza sprawowali i inni protegowani pana na Za
mościu: Tomasz Jankowski, Franciszek i Krzysztof Bełżeccy oraz jeden z głównych 
agentów politycznych Zamoyskiego -  chorąży dobrzyński Jakub Ubysz. Prawdo
podobnie reprezentował on także województwo podolskie, a może i ziemię, z której 
pochodził, i w której pełnił wysoki urząd ziemski. Niestety brak aktów sejmiko
wych z tych terenów uniemożliwia uściślenie tych faktów9. W reprezentacjach po
zostałych województw południowo-wschodnich znajdowali się także klienci Zamoy
skiego. Byli wśród nich: chorąży, a dawniej jego podwojewodzi kijowski -  Teodor 
Jelec, dowódca oddziałów nadwornych strzegących dóbr ukraińskich i podolskich, 
chorąży braclawski -  Jan Dzik, sędzia ziemski włodzimierski -  Stanisław Korczmi- 
ński, praktyk Zamoyskich specjalizujący się w prowadzeniu spraw dotyczących tej 
części Rzeczypospolitej. Wśród reprezentacji sejmowej jeszcze więcej znajdowało 
się osób deklarujących poparcie tylko w określonej sprawie i występujących z kon
kretnymi prośbami. Między innymi zachowały się dowodzące takich intencji listy 
Adama Kisiela 10 11 . W podobnej „transakcji wiązanej” uczestniczy! też zabiegający 
o urząd podkomorzego podolskiego Jerzy Dydyriski, dzierżawiący jednocześnie do
bra u Kalinowskich11.

Mógł wreszcie Zamoyski liczyć także i na swych autentycznych przyjaciół Ja
kuba Sobieskiego i Mikołaja Ostroroga, należących do grona najwybitniejszych 
parlamentarzystów tego okresu.

Po śmierci Tomasza, fakcja Zamoyskich przestała (aż do zgonu Władysława IV) 
odgrywać samodzielną rolę polityczną. Przyjaciele o dużym poczuciu obywatelskiej 
odpowiedzialności, odkąd coraz większy wpływ na teściową i małoletniego szwagra 
począł wywierać Jeremi Wiśniowiecki, zbliżyli się do obozu królewskiego. Nato
miast klienci Zamoyskich, którzy bywali nadal wybierani posłami, występowali w 
Izbie pod dyktando kniazia na Lubniach. Główną jednak silą fakcji Jeremiego 
Wiśniewieckiego w sejmie, był on sam. Do 1645 r. w sprawach najważniejszych 
i najtrudniejszych, które narazić mogły podnoszącego je na gniew króla lub nie-

8 O jego znacznej pozycji świadczy, że także z Proszow ic powierzono m u poselski m an d a t 
(AGAD A P P  9 II, n r  294), co w województwie ty m  d la  nieindygeny nie było tak ie  łatw e do 
przeprowadzenia.

9Nie udało  n am  się odnaleźć żadnej instrukcji z tych  sejmików. Z m ateriałów  sejmowych wiemy, 
iż uczestnicz}! w obradach  jak o  poseł i że n a  pew no nie reprezentow ał wówczas województwa 
bełskiego.

10 AGAD AZ 338, list A. K isiela do T . Zam oyskiego z 28 II I  1637 r.
11 AGAD AZ 324, list P . Gem bickiego do T . Zamoyskiego z 26 IX 1634 r.
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przychylność obywatelskiej części izby poselskiej, występował osobiście, klientom 
pozostawiając jedynie popieranie swego zdania. Mieli też oni bronić jego intere
sów, gdyby stał się przedmiotem ataku pod swą nieobecność. Tak bowiem, jak 
większość ówczesnych magnatów, poza wyjątkowymi sytuacjami przybywał on na 
sejm z wielkim opóźnieniem. Klienci jego, gdy zabrakło patrona (podczas sejmu w 
1646 r., podobno byl chory12, a w 1647 r. zasiadał już w senacie) nie mieli jednak 
większej siły przebicia. Z bardziej znanych: Jan Baranowski, Michał Kazimierz 
Kossakowski i Marcin Madaliński na ostatnich sejmach władyslawowskich rozpo
czynali dopiero karierę parlamentarną. Jednak przy wsparciu klienteli Zamoyskich 
oraz Firlejów, wystarczało to w zupełności do skutecznej działalności destrukcyjnej 
na forum sejmowym.

Niewiele możemy natomiast powiedzieć o wplywawach w izbie poselskiej fak- 
cji Władysława Dominika Zaslawskiego-Ostrogskiego, największego latyfundysty 
Rzeczypospolitej. Wiadomo, że utrzymywał liczne oddziały nadworne, dawał za
trudnienie w administracji swych włości wielkiej liczbie szlachty. Byl szanowany 
przez dostojników Cerkwi prawosławnej, a jednocześnie przez biskupów rzymsko
katolickich13. Wszystko to stwarzało mu wielkie możliwości politycznego działania. 
Pozycja ordynata ostrogskiego w praktyce dowodziła, że wbrew jego woli, nie 
można było, przynajmniej na sejmiku województwa wołyńskiego, podjąć uchwał 
w sprawach podatkowych14. Natomiast w czasach Władysława IV nie przejawiał 
on większej aktywności na forum instytucji centralnych. Zainteresowany byl przede 
wszystkim zagospodarowywaniem swych olbrzymich dóbr i dlatego zależało mu na 
utrzymywaniu w Rzeczypospolitej pokoju wyznaniowego, społecznego i politycz
nego. Należy go chyba uważać za typowego neutralistę, zainteresowanego zacho
waniem status quo, polegającego jednak nie tylko na nienaruszaniu praw szlachty, 
ale i uprawnień instytucji władzy. Na tym polu dochodziło do jego współdziałania 
z Jerzym Ossolińskim. Nieprzypadkowe było też chyba korzystanie z usług tych 
samych „przyjaciół” - Stanisława Szczuckiego, czy Stefana Aksaka.

Znamy także i innych posłów, których wiązały z Zaslawskim różnego rodzaju 
więzi. W Izbie zasiadał jego jurysta, podstarości łucki, a jednocześnie podsędek 
sochaczewski Szczęsny Zbożny Layszczewski (Laściszewski). Wielokrotnie mandat 
poselski w interesującym nas okresie sprawował Wojciech Miaskowski, podkomo
rzy lwowski, administrujący posiadłościami księcia Dominika, leżącymi na Rusi 
Czerwonej. Z województw wołyńskiego, bracławskiego i czernihowskiego często 
posłowali stali „przyjaciele domu” , których rodziny od pokoleń świadczyły usługi, 
korzystając w zamian z protekcji i ochrony książąt na Ostrogu. Między innymi 
dzięki temu elitę szlachecką województw południowo-wschodnich stanowili wów
czas Czetwertyńscy, Charlińscy i Hulewiczowie. Jednakże w dyskusjach sejmowych 
byli oni, tak jak i ich protektor, prawie niewidoczni. Włączali się jedynie, gdy na

12 Justyfikacja i p len ipo tencja  d la  J . Baranowskiego, AGAD tzw . M etryka L it. 47, k.126.
13 Szczególnie bliskie więzi łączyły go z b iskupem  łuckim  Bogusławem  Radoszewskim .
14A.S. R a d z i w i ł ł ,  P am iętn ik i o dziejach w Polsce, t .I I ,  W arszaw a 1980, s. 338, 357.
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porządku obrad stawała kwestia „uspokojenia religii greckiej”15.
Stosunkowo duży procent posłów z Rusi Czerwonej i Podola, oraz znacznie 

mniejszy z Ukrainy i Wołynia, znajdował się w orbicie wpływów obozu królewskiego. 
Rzadko były to osoby pozostające w bezpośredniej zależności od władcy. Z reguły 
zaliczali się jednak do ścisłej elity swych województw i wielokrotnie pełnili funkcje 
poselskie, jak choćby Mniszchowie, Grochowscy, a po śmierci Zamoyskiego, także 
i wspomniani Komorowscy oraz Olbracht Kochanowski i potomkowie Mikołaja 
Kossakowskiego. Władysław IV obdarzał zaufaniem -  i chyba też spotykał się 
z wzajemnością -  swych dworzan: Ewarysta Jana Belżeckiego i Rafała Makowiec
kiego, chociaż pozostali członkowie ich rodów związani byli z fakcjami magnackimi, 
także tymi pozostającymi w opozycji16 .

Brak ksiąg grodzkich podolskich nie pozwala na ściślejsze określenie zespołu 
poselskiego, jakim mogła dysponować w sejmie, wchodząca w skład obozu rega- 
listycznego, fakcja Potockich. Z zachowanych aktów sejmikowych ziemi halickiej, 
która to obok Podola stanowiła ich główne oparcie, widać, że bardziej interesowały 
ich sprawy wyboru deputatów na Trybunały i poborców podatkowych, niż posłów 
na sejm. Niemniej większość członków rodu spośród tych, którzy osiągnęli właściwy 
wiek, pełniła funkcje poselskie. W materiałach sejmowych na nazwiska Potockich 
możemy jednak natrafić tylko wtedy, gdy mowa jest o wojsku i obronie. Podob
nie, jak w przypadku spowinowaconych z nimi potomków Marcina Kazanowskiego. 
Również i inne osoby związane z Potockimi nie zapisały się niczym szczególnym 
podczas obrad sejmowych. Wiadomo nam jedynie, że kilku spośród sprawujących 
mandaty poselskie pozostawało z nimi w różnego rodzaju związkach. Należał do 
nich dzierżawca Potockich -  Stefan Mojski, urzędnicy grodzcy -  Kasper Lodziński 
i Jan Jerzy Kiełczewski oraz szwagier hetmana Mikołaja -  Jan Uliński17.

Na Rusi Czerwonej duże znaczenie posiadali Daniłowiczowie, przez cały czas pa
nowania wiernie stojący przy królu. Bracia przywódcy fakcji, Jana Mikołaja, pod
skarbiego wielkiego koronnego należeli do grona najczęściej sprawujących funkcje 
poselskie. Nie stali się jednak przywódcami Izby, prawdopodobnie z braku zdolno
ści, a może i ambicji. Natomiast do takiej roli coraz bardziej aspirował związany z 
podskarbim, jego przemyski podstarości, Franciszek Dubrawski, zwłaszcza od 1646 
r., kiedy to otrzymał wysoki urząd podkomorzego przemyskiego18 .

W reprezentacji ziem południowo-wschodnich swych stronników posiadał rów
nież Jerzy Ossoliński, jeden z filarów obozu królewskiego. W sytuacji, gdy przy
wódcy fakcji magnackich wpływy w reprezentacji sejmowej uzyskiwali przede wszy
stkim dzięki klientom i nieobdarzonym jeszcze senatorskimi urzędami członkom 
rodu, wielki kanclerz pragnął, aby w izbie poselskiej zasiadało jak najwięcej 
niezależnych materialnie i odpowiedzialnych obywateli. Występował z ofertą 
współpracy ze zwolennikami instytucjonalnych, a nie fakcyjnych form sprawowa
nia władzy. Popierał przeciwników dezintegracji. Propozycje te nie były już w tym

15Zob. J . D z i ę g i e l e  w s k i ,  O tolerancję dla zdom inowanych, W arszawa 1986, s.23, 64, 196.
16 Dotyczy to  zwłaszcza Belżeckićh związanych z Koniecpolskim .
17Zob. M ateriały  genealogiczne E . Rulikowskiego LNB Oss. 7444/11, t.1-3.
18W. C z a p l i ń s k i ,  Dubrawski Franciszek, PSB , t.V , s. 438.
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czasie popularne, dlatego czynne wsparcie zyskiwał tylko w niektórych sprawach. 
Udzielali go m.in. Adam Kisiel i Jakub Maksymilian Fredro, co zapewniało mu 
życzliwos'ć także i pozostałych posłów z rodu Fredrów, Kisielów, a również spowi
nowaconych z nimi.

W stosunku do pewnej liczby reprezentantów ziem południowo-wschodnich nie 
sposób stwierdzić faktu pozostawania ich w trwalszych związkach z królewskim lub 
magnackimi ugrupowaniami politycznymi. Dotyczy to sporadycznie sprawująych 
funkcje poselskie przedstawicieli rodzin magnackich, które nie wytworzyły jeszcze 
własnych fakcji politycznych, a których koligacje nie pozwalały na jednoznaczne 
określenie politycznych opcji19.

O wiele więcej natomiast znaczyli dla funkcjonowania sejmu bardziej lub mniej 
niezależni i autentyczni przywódcy szlacheccy. Grupa ta była bardzo zróżnicowana 
pod względem społecznym, pokoleniowym i, co szczególnie ważne, pod względem 
poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także siły oddziaływania na swych 
kolegów w izbie poselskiej. Znajdowali się w tym gronie zwolennicy systemu mo
narchia mixta, domagający się przestrzegania prawa przez władze państwowe, ale 
i szacunku dla tychże władz. Byli legalistami, ale nie formalistami. Przedkładali 
interesy Rzeczypospolitej nad partykularne, a nawet w sytuacjach szczególnego za
grożenia nad obronę szlacheckich wolności. W tym duchu starał się oddziaływać 
niekwestionowany „król” izby poselskiej -  Jakub Sobieski, magnat spokrewniony 
i zaprzyjaźniony z wieloma czołowymi oligarchami, ale nie akceptujący fakcyjnych 
metod sprawowania władzy. Podobną postawę20 zajmował również bardzo popu
larny, chociaż nie tak doświadczony, Mikołaj Ostroróg -  marszałek sejmu korona
cyjnego Władysława IV i poseł na wszystkie zgromadzenia w okresie panowania 
tego władcy, a także szwagier Ostroroga -  Jan Stanisław Jabłonowski. Rozpoczął 
on swą działalność parlamentarną dopiero na sejmie 1634 r., zdołał jednak jako 
jedyny w czasie krótkiego panowania Władysława IV być dwukrotnie marszałkiem 
izby poselskiej. Dzięki małżeństwu z Anną Ostrorożanką i zasługom sejmowym, 
mimo przedwczesnej śmierci, zdołał Jabłonowski wprowadzić swój ród do warstwy 
magnackiej21.

Nie wiemy natomiast, czy konsekwentnym zwolennikiem tej formy rządów 
byl, popularny na Wołyniu i Ukrainie, Adam Kisiel, który również zdołał 
osiągnąć pozycję magnacką. Pewnym jest, że reprezentował wielce obywatelską, 
odpowiedzialną postawę. Miało to swoje znaczenie, gdyż posiadał duży wpływ na 
posłów prawosławnych, wśród których dość liczne grono stanowili jego krewni22. 
Godną postawą szlachcica obywatela odznaczali się także Aleksander Trzebiński i 
Jerzy Dydyriski.

Szczególnie liczna i aktywna, głównie wśród reprezentantów na pierw-

19Dotyczy to  Lanckorońskich, m łodych Piaseczyńskich, A dam a H ieronim a Sieniawskiego i S ta 
nisława G abriela  Zborowskiego.

20Ale tylko do po czą tk u  la t 40-ych. P o tem  nie czując się usatysfakcjonow any stanow iskiem
króla, począł także zabiegać o ła tw ą  populam os'c.

21S. C y n a r s k i ,  Jabłonowski Jan Stanisław , PSB , t.X , s.220-221.
22Zob. H. G r a l a ,  R zecz o P anu z Brusiłowa, „ Przegląd  H istory czny” 1989, t.LXXX , s.176-177.
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sze sejmy za panowania Władysława IV, była grupa określana w literatu
rze przedmiotu mylącym mianem „republikanów”, a którą należałoby nazywać 
„egzorbitancjonistami” , jako że „wprawienie w klubę egzorbitancyi” było w la
tach dwudziestych -  czterdziestych XVII w. jedynym hasłem zdolnym mobilizować 
szlacheckie masy do aktywniejszego działania. Nie był to wprawdzie samodzielny 
„ruch” szlachecki, gdyż inspirowali go przywódcy magnackich fakcji, ale dla wspo
mnianej grupy szlacheckich działaczy naprawa egzorbitancji stała się celem auten
tycznie własnym. Tym zaś różnili się oni od obrońców „złotej wolności” i interesów 
partykularnych, że jakkolwiek obronę praw szlacheckich utożsamiali z dobrem Rze
czypospolitej, to jednak problemy jej bezpieczeństwa i integracji stawiali ponad to. 
W gronie posłów nas interesujących postawę taką zajmował Piotr Ożga, a może 
także Balowie, Stadniccy i Jerzy Stano.

Od połowy lat trzydziestych XVII w. coraz większe wpływy w izbie posel
skiej uzyskiwali obrońcy „złotej wolności” . Na ostatnich trzech władyslawowskich 
sejmach do ścisłej czołówki tej kategorii szlacheckich demagogów dołączy! Jerzy 
Ponętowski, poseł województwa czernihowskiego.

Na podstawie powyższego przeglądu stwierdzić należy, że reprezentacja ziem 
południowo-wschodnich Rzeczypospolitej odzwierciedlała istniejący tam układ sil, 
chociaż nie zawsze we właściwych proporcjach. Fakcje magnackie, które nie brały 
na siebie ciężaru inspirowania i organizowania walki parlamentarnej (Koniecpol
skiego, Potockich, Zasławskiego), wykorzystywały niewielką liczbę klientów. Mogły 
sobie pozwolić na wysuwanie do mandatów poselskich swych krewnych i powino
watych, aby zapoznali się oni z funkcjonowaniem instytucji parlamentu i zaprezen
towali stanom. Wspomniane fakcje popierały też wybory członków znaczących w 
danej ziemi rodów szlacheckich, którzy w zamian za „przyjaźń” deklarowali goto
wość usług. Wprowadzono więc do reprezentacji dość dużą (i wciąż rosnącą) liczbę 
zbliżonych do magnatów posłów (nie posiadających jednak większego doświadcze
nia). Wciąż dość znaczący procent stanowiły w niej osoby bezpośrednio lub po
średnio związane z obozem królewskim, jednak na większą aktywność posłów z 
interesujących nas terenów, nawet wielokrotnie sprawujących mandaty, Władysław 
IV nie mógł liczyć. Najistotniejsze, mające swoje reperkusje w funkcjonowaniu 
izby poselskiej, były zmiany w gronie autentycznych przywódców szlacheckich, 
owej ostoi tradycji obyczajów sejmowych. Przyjęcie święceń kapłańskich przez 
Aleksandra Trzebińskiego, śmierć Jerzego Dydyńskiego oraz przejście do senatu 
Adama Kisiela, a zwłaszcza Jakuba Sobieskiego, którzy mieli odwagę i autory
tet, by utrącać zbyt radykalne postulaty -  wszystkie te fakty wywarły poważny 
wpływ na postanowienia sejmowe z lat 1641-1647. Likwidowały one de facio zbu
dowany przez egzekucjonistów system monarchia mixta, umożliwiając zwycięstwo 
oligarchicznej formy rządu oraz zapobiegając prowadzeniu aktywnej polityki za
granicznej, a przede wszystkim podjęciu działań przeciw Tatarom i Turkom. Było 
to możliwe między innymi dlatego, że w miejsce starych przywódców sejmowych 
szlachty przychodzili nowi w rodzaju wspomnianego Jerzego Ponętowskiego, bądź 
też w roli tej występowali sami magnaci, a nawet ich klienci.
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Tendencja ta, wyraźna jeśli chodzi o całą reprezentację sejmową, nie rozwijała 
się natomiast tak szybko wśród reprezentacji ziem południowo-wschodnich, mimo 
iż ziemie te obok Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiły główne oparcie magna- 
terii. Wydaje się, że wyjaśnienie tej kwestii możliwe będzie dopiero po przeprowa
dzeniu badań nad miejscowymi elitami społeczno-politycznymi.
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Tadeusz Jaroszewski
Warszawa

PAŁAC W TULCZYNIE I POCZĄTKI ARCHITEKTURY 
KLASYCYZMU NA UKRAINIE

B a d a n ia  nad architekturą klasycyzmu mają w Warszawie ponad sześćdzie
sięcioletnią tradycję. Zapoczątkowane przez Zygmunta Batowskiego, pierwszego 
profesora historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, kontynuowane i rozwinięte 
przez Stanisława Lorentza, prowadzone są nadal w tej samej uczelni już przez trzecie 
pokolenie badaczy. Skupiły się one przede wszystkim na architekturze Warszawy, 
w mniejszym stopniu na architekturze Wilna. Stosunkowo niewiele zrobiono, by 
rozpoznać terytorium Wołynia i Podola, bardzo zniszczonego w czasie pierwszej 
wojny światowej, a po roku 1945 niedostępnego dla polskiego historyka sztuki. 
Zdawano sobie, oczywiście, sprawę ze znaczenia artystycznego znajdujących się 
na nich obiektów dla ogólnego obrazu klasycyzmu europejskiego, nie było jednak 
sposobu, by do nich dotrzeć. Wiedziano również, dzięki badaniom Romana Afta- 
nazego, o obiektach położonych bardziej na wschód, znajdujących się na terenach 
nie wchodzących w skład II Rzeczypospolitej, a powstałych z inicjatywy polskich 
właścicieli u schyłku XVIII w. Nie było w tym nic dziwnego, bowiem granica 
I Rzeczypospolitej na południowym wschodzie aż do drugiego rozbioru opierała 
się na Dnieprze, stąd mogły się zaistnieć na tym terenie polskie inicjatywy arty
styczne. Były one bardzo liczne. Niniejszy tekst przedstawi kilka polskich inicjatyw 
budowlanych na terenach południowo-wschodnich I Rzeczypospolitej i postara się 
udokumentować ich znaczenie dla kultury Polski i Ukrainy.

„ Jak  w s p a n ia ły  j e s t  te n  tu lc z y ń s k i  p a ła c  z o lb rz y m im i  
p a w ilo n a m ip o b o k a c h jZ  k tó r y m ig o o r a n ż e r i e w p ó łk o le  s ta w io n e  
łą c z ą . . .” -  pisał Aleksander Przezdziecki w swej znanej książce Podole, Wołyń, 
Ukraina wydanej w roku 18411. Zachwyt jego nie byl odosobniony. O Tulczynie 
z podziwem pisali m.in. Adam Naruszewicz* 2, Konstanty Bról-Plater3, Jan Du-

*A. P r z e z d z i e c k i ,  Podole, W ołyń, Ukraina, obrazy m iejsc i czasów, t.II , W ilno 1841, s.96.
2A. N a r u s z e w i c z ,  D iariusz podróży Stanisława A ugusta na Ukrainę w roku 1787, W arszaw a 

1805,s.303-307.
3J. I. K r a s z e w s k i ,  Podróż K róla Stanisław a Augusta do K aniowa w r. 1787 podług listów  

K azim ierza Konstantego hrabiego de Brół-Platera starosty inflanckiego opisana przez... , W ilno 
1860, s .295-297.
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klan Ochocki4, Julian Ursyn Niemcewicz5, Juliusz Słowacki6, Zygmunt Szczęsny 
Feliński7, Józef Ignacy Kraszewski 8, Stanisław Krzyżanowski 9, Franciszek Ma
ksymilian Sobieszczański 10 * i Dr Antoni J. (Rolle)11. Jednych fascynował pałac i 
mieszczące się w nim dzieła sztuki, innych fatalizm postaci fundatora, jednego z 
głównych winowajców upadku I Rzeczypospolitej, jeszcze innych wspomnienie jego 
trzeciej żony, słynnej z pięknos'ci Greczynki Zofii Glavani I voto Wittowej. Fran
ciszek Maksymilian Sobieszczański uznał pałac tulczyński za tak ważny pomnik 
architektury okresu panowania Stanisława Augusta, że zamies'cil jego opis w swych 
Wiadomościach historycznych o sztukach pięknych w dawnej Polsce. Postaramy się 
dalej wyjaśnić genezę architektury pałacu w Tulczynie i ustalić jego rolę w rozwoju 
architektury rezydencjonalnej w Polsce i na Ukrainie na przełomie XVIII i XIX 
wieku12.

Na początek nieco historii: Tulczyn, miasteczko w dawnym województwie 
bracławskim, położone nad rzeką Silnicą, dopływem Bohu, przeszedł wraz z 
humariszczyzną w posiadanie rodziny Potockich w roku 1726. Humańszczyzna 
należała przedtem przez dłuższy czas do rodu Kalinowskich. Helena Kalinowska, 
jedyna córka Marcina Adama Kalinowskiego, starosty łojowskiego, poślubiwszy 
Jakuba Morsztyna, otrzymała humariszczyznę w wianie. Morsztynowie byli bez
dzietni, posiadłość przeszła zatem w roku 1726 na ich dalekiego krewnego Sta
nisława Potockiego (zm. 1732), wojewodę bełskiego. Ten z kolei podarował do-

4J. D. O c h o c k i ,  P am iętn iki, t .I , W arszawa b.d .w ., s.32-33, 113-115.
SJ. U. N i e m c e w ic z ,  Podróże historyczne po ziem iach polskich od 1811 do 1828 roku, Pe

tersburg  1859, s.265-266; I d e m ,  P a m iętn ik i czasów moich, t.I , W arszaw a 1957, s .132-133.
6J. S ł o w a c k i ,  Fragmenty pam iętnika (1817-1832), w: I d e m ,  Dzieła, t.X I, W rocław 1952, 

s.157.
7Z. S. F e l i ń s k i ,  Pam iętn iki...arcybiskupa warszawskiego, t.I-II , K raków  1897; w yd.II, t.I- 

II, Lwów 1912; korzystałem  z p rzed ru k u  fragm entów  w książce A. C z a r t k o w s k i e g o ,  P an na 
Tulczynie, wspom nienia o Stanisławie Szczęsnym  Potockim , jego rodzinie i dworze, Lwów-Poznań 
b.d.w ., fragm ent dotyczący T ulczyna n a  s.136-146.

8J . I. K r a s z e  w s k i ,  W spom nienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku, dziennik przejażdżki w roku 
1843 od 22 czerwca do 11 w rześnia  , t .I , W ilno 1845, s .73-83.

9S. K r z y ż a n o w s k i ,  Tulczyn, Kraków 1862.
10F . M. S o b i e s z c z a ń s k i ,  W iadom ości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce 

zawierające opis dziejów i zabytków budownictwa, rzeźby, snycerstwa, m alarstwa i rytownictwa, 
z krótką wzm ianką o życiu i dziełach znakom itszych artysto w krajowych lub w Polsce zam ie
szkałych, t .II , W arszaw a 1849, s.199.

ł l D r A n t o n i  J . ( R o l i ) ,  Dwór tulczyński, w: I d e m ,  W ybór pism , t .II , Kraków 1966, s. 
108-137.

12 A u to r niniejszej wypowiedzi o d  daw na zajm ow ał się pałacem  w Tulczynie i jego ro lą  w procesie 
rozwojowym klasycyzm u w E uropie  środkowej. W yniki b ad ań  opublikow ał w „R oczniku  M uzeum  
Narodowego w W arszawie” w ro k u  1982 i 1984 (T . S. J a r o s z e w s k i ,  M ateriały do dziejów pałacu 
Potockich w Tulczynie, R ocznik M uzeum  Narodowego w W arszawie„1982, R .26, s.309-333; I d e m ,  
Jeszcze kilka słów o pałacu w Tulczynie, "R oczn ik ...„1984, R .28, s .105-109. Nowe m ateria ły  
ikonograficzne dotyczące pa łacu  tulczyńskiego odnalazła niedaw no m gr M ałgorzata  Omilanowska, 
której serdecznie dziękuję za  wskazanie m i tego przekazu. Jest to  "A tlas ćerteżei gospodskogo 
dom a i p rinadleżajuśćich  k  onom u stroen ij grafini M arii Boleslawowny Stroganow oj w m .Tulćin, 
w 1871-2 g." (Zbiory Publicznej Państwow ej B iblioteki im . Saltykow a-Szczedrina w Leningradzie, 
oddział rękopisów, sygn. F.40, d.285).
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II. 1. J. Richter, widok pałacu w Tulczynie od frontu, 1835, sepia. Muzeum Narodowe 
Warszawa, Rys. Pol. 1716. Fot. H. Romanowski.

bra Franciszkowi Salezemu Potockiemu, przyszłemu wojewodzie wołyńskiemu, a 
od roku 1756 wojewodzie kijowskiemu, rezydującemu w Krystynopolu nad Bugiem, 
jednemu z najbogatszych magnatów polskich u schyłku istnienia I Rzeczypospoli
tej. Darowizna ta nastąpiła na krótko przed śmiercią Stanisława 13. Zachowała się 
zabawna relacja Antoniego Chrząszczewskiego, długoletniego oficjalisty Potockich, 
opowiadajaca o tym, w jaki sposób Franciszek Salezy humańszczyznę pozyskał. 
Otóż „powróciwszy z podróży zagranicznej w stroju francuskim [Franciszek Sa
lezy Potocki] dowiedział się od jednego reformata mającego zaufanie wojewody 
bełskiego, że ten bezdzietny stryj jego dał się z tym słyszeć, iż pominąwszy innych 
Potockiech miałby chęć całą włos'ć humańską i własną swoją dziedziczną schedę 
tartakowską jemu jednemu zapisać, gdyby był stroju narodowego nie zarzucił. Sa
lezy więc z porady pomienionego reformata stawił się u stryja przebrany po polsku 
i od razu donację Humańszczyzny otrzymał” -  pisał Chrząszczewski 14. Franciszek 
Salezy Potocki zmarł w roku 1772, w tym samym roku zmarła również jego druga 
żona Elżbieta, córka Stanisława Potockiego, wojewody poznańskiego. Małżeństwo 
to zamieszane w morderstwo Gertrudy Komorowskiej (pierwszej żony ich syna Sta-

13 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.X II, W arszawa 1892,
s.611-613.

14A. C h r z ą s z c z e w s k i ,  P am iętn ik  oficjalisty Potockich z Tulczyna, W rodaw -W arszaw a-
K raków -G dańsk 1976, s.44-45.
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II. 2. N. Orda, widok pałacu w Tulczynie od frontu, 1871-1873, akwarela, Muzeum 
Narodowe, Kraków, III r.a. 3042. Fot. Z. Malinowski, neg. Ośrodek Dokumentacji 

Zabytków, Warszawa.

■  l . M

nislawa Szczęsnego), okryło niesławą cały ród Potockich. Stanisław Szczęsny, za
kończywszy po śmierci rodziców skandaliczny proces z Komorowskimi, którzy za
dowolili się wysokim odszkodowaniem wynoszącym około 700 000 złp, postanowił 
opuścić na zawsze Krystynopol, znajdujący się po pierwszym rozbiorze pod pa
nowaniem austriackim. Miejscem, które upatrzył na nową siedzibę, był właśnie 
Tulczyn. Udał się tam wraz z całym dworem po ślubie z Józefiną z Mniszchów, 
którą pojął za żonę 1 grudnia 1774 r.15

Tulczyn stał się odtąd główną siedzibą Stanisława Szczęsnego i pozostał nią 
aż do jego śmierci w końcu marca 1805 r.16 Następnie mieszkała w Tulczynie 
wdowa, Zofia Greczynka, ze zmiennym szczęściem rozplątująca nader skompliko
wane sprawy spadkowe. W roku 1820 usunął ją  podstępnie z Tulczyna syn Mie
czysław, zagrabiwszy przy okazji jej wspaniałą biżuterię17. W roku 1865 klucz

15D a ta  ślubu  Stanisław a Szczęsnego Potockiego z Józefiną z Mniszchów za książką J. 
C z e r n e c k i e g o ,  M ały król na R u si i jego stolica K rystynopol, Kraków 1939, s.359.

16R ozważania n a  tem a t d a ty  śm ierci Stanisław a Szczęsnego Potockiego w książce J . Ł o jk a ,  
Dzieje pięknej B itynki, opowieść o życiu Zofii W ittow ej-Potockiej (1760-1822), W arszawa 1970, 
s.263, s.377-378.

17Ibidem, s.328-330. .
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II. 3. Tulczyn, widok pałacu od frontu. Fot. ze zbioru R. Aftanazego.

tulczyński przeszedł na własność hr. Grzegorza Strogonowa, ożenionego z Marią 
Potocką, córką Bolesława, najmłodszego potomka Zofii Greczynki, a w roku 1874 
właścicielem dóbr stał się na krótko ks. Piotr Oldenburski, który niebawem sprzedał 
Tulczyn ministerstwu dóbr cesarskich 18. W momencie wybuchu rewolucji paździer- 
nikowej była to zatem wlasnos'c rosyjska i temu należy przypisać, że pałac tulczyński 
nie uległ pogromowi i stoi szczęśliwie do dziś.

Pałac w Tulczynie zaczęto wznosić po roku 1775, jako datę ukończenia korpusu 
głównego należy przyjąć rok 1782, wyryty na fryzie belkowania ponad portykiem 
fasady. Napis ten, tyle razy później komentowany, brzmial: OBY ZAWSZE WOL
NYCH Y CNOTLIWYCH BYL MIESZKANIEM ROKU 1782 WYSTAWIONY. 
Skrzydła boczne, jak wspomina Jan Duklan Ochocki, wzniesiono później. Ten sam 
pamiętnikarz nadmienia, że byl to pierwszy pałac w tym kraju, i że znal ludzi, któ
rzy „pamiętali zamczysko ostawione kamiennymi babami po rogach, warowne, ale

18Słownik geograficzny ..., t.X II, s.613; D r A n t o n i  J . ( R o l le ) ,  op.cit., s.131. Ł ojek prze
suwa d a tę  nabycia  T ulczyna przez Strogonowa n a  ok. roku  1880 (por. J . Ł o j  ek , Potom kowie
Szczęsnego, dzieje fo rtu n y  Potockich z Tulczyna 1799-1921, L ublin  1980, s.223). Pałac  i p a rk
tulczyński wg Ł ojka przeszły n a  własność skarbu  cesarskiego dopiero n a  po czą tk u  XX w. ( ibidem,
s.223).
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II. 4. Tulczyn, prawa oficyna pałacu, widok od strony dziedzińca honorowego, stan z 
końca XIX wieku. Fot. ze zbioru R. Aftanazego.

puste, które ów pałac poprzedziło...” 19. Dr Antoni J. (Rolle) twierdzi, że Potoccy 
po przybyciu do Tulczyna zamieszkali w starym drewnianym dworze, „w którym 
stał dość długo Kreczetnikow ze swoim sztabem w czasie konfederacji barskiej. 
Tutaj to przenieśli się małżonkowie z licznym dworem swoim” -  pisał Rolle20.

Nowa siedziba pana na Tulczynie składała się z siedemnastoosiowego piętrowego 
korpusu głównego oraz z dwudziestosiedmioosiowych, także piętrowych oficyn bocz
nych, ustawionych w stosunku do korpusu pod kątem prostym i połączonych z nim 
ćwierćkolistymi galeriami. Z pałacem łączyła się wystawiona później łazienka w 
stylu mauretańskim, powstała na początku XIX w. i przeznaczona dla Zofii Gre- 
czynki. W skład całości zespołu pałacowego wchodził ponadto budynek teatralny, 
stajnie i maneż oraz ogromne zabudowania gospodarcze. Za pałacem rozciągał się 
wielki krajobrazowy park zwany Choroszą, założony jednocześnie z budową pałacu.

19J . D. O c h o c k i ,  op.cit., s.32-33.
20D r A n t o n i  J . ( R o l le ) ,  op.cit., s.109.
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II. 5. J.F. de Neufforge, projekt pałacu z wgłębnym portykiem, wg Recueil ele'mentaire 
d’architecture, t.IV, 1761, tabl. 261, Fot. H. Romanowski.

Na wprost korpusu głównego, po drugiej stronie kolosalnego dziedzińca, wzniesiono 
klasycystyczny kościół i klasztor dominikanów, gruntownie później przekształcony.

Korpus główny pałacu, cały opięty pilastrami jońskimi w wielkim porządku, 
wyróżnia się od frontu dziesięciokolumnowym wgłębnym portykiem nieznacznie 
wysuniętym przed lico fasady. Środkowe interkolumnium tego portyku jest nieco 
szersze. Za kolumnadą portyku znajduje się balkon pierwszego piętra biegnący 
wzdłuż kolumnady. Okna tej kondygnacji są nieco wyższe od okien parterowych, 
skąd wniosek, że pierwsze piętro, a nie parter, pełniło rolę piano nobile. Fasadę 
wieńczy ponad belkowaniem attyka z prostokątnymi plycinami. W elewacji bocz
nej korpusu, we fryzie belkowania, widoczne są niewielkie prostokątne okienka, 
świadczące o znajdujących się tu niskich pomieszczeniach poddasza.

Elewacja ogrodowa odznacza się czterokolumnowym wysuniętym portykiem, 
zwieńczonym trójkątnym frontonem. Architektura korpusu głównego jest powścią
gliwa i dostojna; twórca jej zastosował w elewacjach przewagę elementów piono
wych, aby w miarę możności uwysmuklić rozłożystą bryłę.

Oficyny są większe od korpusu głównego. Ich elewacje od dziedzińca ho
norowego urozmaicają pośrodku sześciokolumnowe doryckie portyki, w wielkim 
porządku zwieńczone trójkątnymi frontonami. Partie elewacji po obu stro
nach wspomnianych portyków zaakcentowane są czterokolumnowymi portykami w 
małym porządku podpierającymi niegdyś balkony pierwszego piętra. Oficyny sta-
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II. 6. J.F. de Neufforge, projekt pałacu z wgłębnym portykiem, wg Rccucil elementaire 
d’architecture, t.IV, 1761, tabl. 458. Fot. H. Romanowski.

nowily niezwykle monumentalną oprawę dziedzińca i nadawały całemu założeniu 
skalę godną monarchów.

O wnętrzach pałacu tulczyńskiego wiadomo bardzo niewiele. Niedawno opu
blikowany pomiar parteru korpusu głównego ujawnił, że większość pomieszczeń tej 
kondygnacji ma potężne sklepienia kolebkowe z lunetami 21. Układ pomieszczeń 
jest trójtraktowy. Trochę szczegółów o wnętrzach zawierają relacje Adama Naru
szewicza i Konstantego Broel-Platera z pobytu w Tulczynie Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w dniach od 17 do 21 maja 1787 r. (król wracał wówczas z nie
fortunnego spotkania z imperatorową Katarzyną II w Kaniowie). Naruszewicz 
wspomina m.in., że król „oglądał pokoje pałacu tego wspaniałością architektury, 
wewnętrznym udysponowaniem apartamentów i kosztownym umeblowaniem onych, 
najpierwszym w kraju równającego się” , a 19 maja udał się do opernhauzu „w no
wym guście architektury niedawno skończonego” 22. Plater wspomina natomiast, 
że „obiad na osób kilkadziesiąt podany byl w sali nowym gustem ozdobionej, któ
rej sufit na czterech wielkich kolumnach oparty, piękny i poważny przedstawiał 
widok” . O samym pałacu Plater napisał, że było to „wybornej i poważnej archi
tektury dzieło”23.

21Por. P am jatn ik i gradostroitelstwa i architektury Ukrainskoj SSR , t .II , Kijów 1985, s.31.
22A. N a r u s z e w i c z ,  op.cit., s.304-306.
23J. I. K r a s z e w s k i ,  Podróż króla Stanisława Augusta  do K aniowa w r. 1787 podług listów
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II. 7. N. Orda, Pałac w Peczarze, widok od strony rzeki Boli, 1871-1873, akwarela. 

Muzeum Narodowe, Kraków, III r.a. 3016. Fot. Z. Malinowski.

Najwięcej szczegółów dotyczących wnętrz pałacowych można znaleźć w 
książeczce Stanisława Krzyżanowskiego pt. Tulczyn, wydanej w roku 1862. Zacy
tujmy tu kilka fragmentów: „Na samym wstępie rozkłada się przed tobą obszerna 
dosyć sień z pięknymi gładko wykończonymi schodami, na których drugim piętrze 
na ścianie tylnej świeci powagą ubiegłych stuleci trzynaście portretów familijnych 
Potockich, olejno malowanych, mających po dwa łokcie wysokości, a jeden szeroko
ści. Przedstawiają one osoby w całych postaciach, a tem unaoczniają sobą dzieje tej 
rodziny od praszczura sięgającego czasów Bolesława Wstydliwego aż do Szczęsnego, 
męża, na którego wspomnienie pióro wypada z ręki” -  pisał Krzyżanowski. „W 
dwóch kątach owej sieni -  czytamy dalej -  jeszcze w r. 1845 stały opuszczone 
wyblakłe chorągwie herbowych znaków, z którymi niegdyś Pilawici wiedli zbrojne 
zastępy na potrzebę z Kozaki lub w taniec z Tatary. Obecnie zniknęły one już z 
widoku ludzkiego” . I dalej: „Po obu stronach sieni już na piętrze dwoje niewielkich 
drzwi wiodą cię do wnętrza pałacu” 24.

K azim ierza K onstantego hrabiego de Brol-P latera..., s .295-297.
24S. K r z y ż a n o w s k i ,  op.cit.^ s .12-13.
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II. 8. Peczara, widok pałacu Potockich od strony ogrodu, stan przed pierwszą wojną 
światową. Fot. ze zbioru R. Aftanazego.

Józef Ignacy Kraszewski, który opisał Tulczyn nieco wcześniej, tak charaktery
zuje tę samą sień: „Sień ta ze wschodami ostawionymi wazonami kwiatów, porcela
nowymi chińskimi naczyniami wspaniała jest i piękna, choć mi się zdała jeszcze za 
ciasna i zbyt zapchana” -  pisał Kraszewski w książce Wspomnienia Odessy, Jedys- 
sanu i Budzaku. Dziennik przejadżki w roku 1843, której tom pierwszy z zacyto
wanym tu opisem ukazał się w roku 184525. Krzyżanowski poświęcił trochę uwagi 
sypialni Delfiny z Komarów Mieczysławowej Potockiej. Otóż ściany tego pomie
szczenia wyklejone były karykaturami i różnymi figurkami malowanymi pstrokato. 
„Na złoconych lwach dźwiga się ociężale ogromne łoże, piętrząc się w górę jedwab
nymi kotary, których szczyt trzyma gryf złocony”26. Sypialnia pana domu była 
natomiast skromna i uboga, jak cela zakonnika. Kraszewski wspomina o jednym z 
salonów na pierwszym piętrze, „który by z powodu ozdób i mebli greckim nazwać 
można (meble czarno obite ze zlotem, kandelabry i ozdoby, brązu ciemnego, ze 
złotem także)” . Boleslawitę interesowały przede wszystkim obiekty wyposażenia

25J . I. K r a s z e w s k i ,  W spom nienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku... , t.I , s.73.
26S. K r z y ż a n o w s k i ,  op.cit., s.23. A u to r ten  przypuszczał, że jes t to  syp ialn ia  Zofii Gre-

czynki, tym czasem z relacji K r a s z e w s k i e g o  wynika niezbicie, że pom ieszczenie to  użytkow ała
Delfina z Kom arów Potocka ( W spom nienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku..., t .I , s.77).
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II. 9. N. Orda, widok pałacu w Czarnokozińcach, 1871-1873, akwarela. Muzeum 
Narodowe, Kraków, III r.a. 2947. Fot. Z. Malinowski.

odnoszące się do przeszłości narodowej 27.
Krzyżanowski, Kraszewski i Przezdziecki dużo uwagi poświęcają obrazom

znajdującem się w pomieszczeniach pałacu 28. Wszyscy trzej wymieniają liczne 
obrazy pędzla znakomitych mistrzów, które oglądali we wnętrzach siedziby Pila- 
witów, jednakże ich opinie na temat autorstwa poszczególnych obrazów są różne. 
W pozostawionych przez nich opisach pałacu tulczyńskiego znajdziemy wzmianki o 
bibliotece i o gabinecie numizmatycznym; Krzyżanowski opisuje ponadto kolekcję 
szklanych pucharów i olbrzymi srebrny serwis stołowy. Architektura wnętrz pra
wie ich nie interesowała. Stanisław Krzyżanowski pozostawił dość szczegółowy opis 
wspomnianej już łazienki, który tu przytoczymy: „Tuż przy oranżerii, w cieniu wy
sokich drzew, złączona z pałacem, stanowiąc niejako występ jego zachodni, wznosi

22 Ibidem.
28W śród obrazów znajdu jących  się w pa łacu  w Tulczynie były m .in . następujące: Portret 

rycerza T ycjana , Portret własny  i Portret żony  A. van Dycka, Scena w karczmie  C. M olnaera, 
Koncert w ogrodzie B. van de r H elsta, G rzsznik um ierający w szpitalu sió str m iłosierdzia  F. 
Deverii, Afrodyta na Delfinie spotyka Posejdona  J . Ch. R egnault, p o r tre ty  Stanisław a Szczęsnego 
Potockiego i jego żony J . C h. Lam piego, Portret Pelagii z  Potockich Sapieżyny  E . V igee-Lebrun, 
p o rtre ty  Delfiny i M ieczysława Potockich  A. Scheflera. Przezdziecki i Krzyżanowski nie byli zgodni 
czy M adonna z P anem  Jezusem  i św. Janem  Chrzcicielem  je s t oryginałem , czy kopią  z Rafaela.
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II. 10. Ch. P. Aigner, projekt przebudowy pałacu ordynackiego w Zamościu, elewacja 
ogrodowa, 1802-1803, wg „Arkady” 1937, nr 6. Fot. J. Borowik.

się łazienka w mauretańskim stylu. Wykładana będąc marmurem białym i wsparta 
na kilku filigranowych wysmukłych kolumnach, z układu swego przypomina nieco 
fasadę kaplicy Villa Viciosa w Kordubie, atoli tylko w zmniejszeniu, z tą również 
różnicą i nieco nawet rażącą oko nienawykłe do takiej rozmaitos'ci, z tym, że owe 
tło frontonu, na którym krążą dziergania prawdziwie koronkowe smaku arabskiego, 
tlo to napełnione jest groteskami na kształt pompejariskich. Na jednej ze ścian 
łazienki pięknie dosyć oddana na łożu spoczywa Leda, a przy niej na boku czuwa 
bożek w kształcie białego łabędzia”29. Krzyżanowski i Kraszewski opisują również 
osobliwos'ci parku zwanego Choroszą.

Kto był twórcą pałacu tulczyńskiego? Stanisław Krzyżanowski w cytowanej tu 
parokrotnie książeczce o Tulczynie podaje, że był to budowniczy Lecroix. Słownik 
geograficzny podaje to nazwisko w pisowni wlas'ciwej „Lacroix” . W tej samej 
postaci trafiło ono następnie do Słownika architektów Stanisława Łozy. Mimo to 
nic prawie o nim nie wiemy.

Kim był tajemniczy Lacroix? Odpowiedzi na to pytanie udzieliłoby z pewnością 
archiwum tulczyńskie Potockich, którego fragmenty znajdują się do dziś w Kijowie. 
Na ślad artysty o tym właśnie nazwisku autor niniejszego artykułu natrafił przy-

29S. K r z y ż a n o w s k i ,  op.cit., s.25.
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II. 11. Malarz nieznany, widok pałacu w Ryclicicacli, elewacja ogrodowa, pióro, pędzel, 
tusz, akwarela, ok. 1830. Zbiory prywatne, Warszawa. Fot. J. Borowik.

padkowo w korespondencji z Wioch Grzegorza Piramowicza z Ignacym Potockim z 
lat 1779-1780. Ksiądz Piramowicz przebywał tam wówczas jako opiekun Izabelli z 
Lubomirskich Ignacowej Potockiej i tam właśnie zetknął się z bawiącym w Rzymie 
malarzem i architektem Lacroix. Przenieśmy się zatem na chwilę do Rzymu. Jest 
styczeń 1780 r., Lacroix służy za przewodnika po osobliwośaciach Wiecznego Miasta 
przybyłemu z Polski towarzystwu (na które obok Ignacowej Potockiej i Piramowicza 
składali się jeszcze Aleksandra z Lubomirskich Potocka i jej mąż Stanisław Kostka 
Potocki). Lacroix zdobył sobie uznanie wszystkich i tak przypadl do serca Piramo
wiczowi, że ten zapragnął wyrobić mu posadę w Akademii Krakowskiej. Pomimo 
francuskiego nazwiska młody artysta uważał się za Polaka. Nie znamy jego imienia, 
bowiem w korespondencji Piramowicza wymieniane jest tylko samo nazwisko.

W liście do Ignacego Potockiego, pisanym w Rzymie dnia 16 stycznia 1780 r., 
tak wspomina o nim Piramowicz: „Nie pamiętam czylim WPanu Dobrodziejowi 
pisał, że mamy tu naszym konduktorem Pana Lacroix, znany WPanu Dobrodzie
jowi człowiek biegły i pilny. Gdyby w Akademii Krakowskiej chciano mieć artystę 
zdatnego do desseni, do objaśnienia rzemieślników co do kształtu robót, co do 
machin i praktycznego w szczególności postępowania etc. bardzoby Pan Lacroix 
był użyteczny. Możesz JW Pan Dobrodziej widzieć małe jego dziełko w obrazku 
posłanym Xciu Stanisławowi [Poniatowskiemu] przez Pana Lebrun. Podoba mi się 
w nim chęć stania się usłużnym swemu krajowi. Ma przyjaciół i świadków swo
jej zdatności w JPanu Oraczewskiemu, JXiędzu Kanoniku Sierakowskim, JXiędzu 
Hołowczycu i JPanu Stanisławie [Potockim] dobrze się na kunsztach znającym” . Pi
ramowicz dodaje następnie znamienną uwagę o szansach Lacroix na otrzymanie tej
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II. 12. Żyznów, widok pałacu od frontu. Fot. W. Baraniewski.

posady: „Nie spodziewa się wielkiej protekcji JXiędza Kołłątaja” ; wspomina dalej, 
że pisał już w tej sprawie do biskupa płockiego, ks. Michała Poniatowskiego, i koń
czy tę kwestię zdaniem: „Wiele ważyć będzie sprzyjanie JW Pana Dobrodzieja”30.

Piramowicz przypomina jeszcze Potockiemu o Lacroix w listach z 2 i 12 marca 
oraz z 1 kwietnia 1780 r. 31 Oręduje również za nim u księcia Adama Kazimierza 
Czartoryskiego w niedatowanym liście, pisanym w Rzymie w kwietniu 1780 r. (list 
ten znajduje się pomiędzy korespondencją Ignacego Potockiego) 32. Jak wynika 
z jego treści, jest to już drugi list Piramowicza do księcia generała Ziem Podol
skich poruszający sprawę Lacroix. I teraz zachwala jego zdolności, nazywając go 
„biegłym w sztuce malarskiej” i „zdatnym dawać naukę desseniu i praktykę machin 
budowlanych” . W dopisku dodaje jeszcze, że Lacroix mógłby, być pomocny przy 
zajęciach z chemii. Przynagla, by powzięto w jego sprawie w Komisji Edukacyjnej 
jakąś decyzję, bo Lacroix ma również inne propozycje: „...tymczasem przyszło do

30Archiw um  Główne A kt D aw nych (dalej - A G AD), A rchiw um  Publiczne Potockich  279b, t.I, 
nowa pag inacja  175-176, daw na 104.

31 AGAD, A rchiw um  Publiczne Potockich  279b, t.I , now a pag inacja  192, 194, 199, daw na 110, 
113, 116.

32 AGAD, A rchiw um  P ubliczne Potockich 279b, t .I , now a pag inacja  1-3, daw na 1.
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II. 13. D. Merlini, projekt elewacji północnej pałacu Na Wyspie w Łazienkach, 1787. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Zbiory Królewskie, T. 190, nr 

68. Fot. T. Jaworski.

Pana Lacroix na moje ręce wzywanie do tegoż do domu JWChorążego Wielkiego 
Koronnego - pisze do księcia Piramowicz -  z przyrzeczoną 200 czerwonych złotych 
na rok pensją i wygodami domowemi” 33. Podobnie przynagla Piramowicz Komisję 
Edukacyjną poprzez Ignacego Potockiego, pisząc mu w lis'cie z dnia 1 kwietnia 1780
r. , że Lacroix „:już druga poczta, jak odbiera propozycje od Chorążego Koronnego 
dla siebie pożyteczne, a musi rezolucją zawieszać” 34.

Z licznych interwencji Piramowicza nic nie wyszło, kariera profesorska nie była 
widać Lacroix pisana. Co wiemy o jego dalszych losach? Kim był chorąży wielki 
koronny, który chcial zaangażować artystę na swój dwór?

Odpowiedz' na to drugie pytanie jest prosta: godność chorążego Wielkiego ko
ronnego w latach 1774-1780 należała do Stanisława Szczęsnego Potockiego35, który 
właśnie wtedy mógł potrzebować architekta do nowej rezydencji w Tulczynie. La
croix został zatem przez Szczęsnego zaangażowany i brał udział, co prawda do dziś 
bliżej nieokreślony, przy budowie pałacu tulczyńskiego, o czym świadczy wzmianka 
w książeczce Krzyżanowskiego. Czy wykonał projekt pałacu -  nie wiadomo, nie 
jest to jednak wykluczone, zważywszy jego zdolności, tak zachwalane przez Pira
mowicza, oraz wykształcenie, jakie odebrał niezawodnie w Rzymie. Gdyby rzeczy
wiście projekt ten wykonał, musialoby to nastąpić najwcześniej w drugiej połowie

33 AG AD, A rchiw um  Publiczne Potockich  279b, t.I , jw .
3,*AGAD, A rchiw um  Publiczne Potockich  279b, t.I , now a pag inacja  199, daw na 116.
35J. S. D u n i n - B o r k o  w s k i ,  Genealogia żyjalcych utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895,

s. 487.
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II. 14. D. Merlini, projekt elewacji północnej pałacu Na Wyspie w Łazienkach, 1787. 
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Zbiory Królewskie, T. 190, nr 72.

roku 1780, a więc trochę późno, jeżeli przyjąć datę 1782 jako datę ukończenia 
korpusu głównego. Wysunięta ostatnio atrybucja pałacu tulczyńskiego Efraimowi 
Schroegerowi wymaga stanowczo podbudowy archiwalnej i dalszych badań36, Na 
razie wiemy tylko, że tajemniczy Lacroix istniał i pracował na dworze Stanisława 
Szczęsnego Potockiego. W chwili obecnej jest to niemal jedyne nazwisko, jakie 
możemy związać z pałacem tulczyriskim.

Tu należy wspomnieć choć słowem o tajemniczym architekcie tulczyńskim 
Latour, utrwalonym przez Jana Chrzciciela Lampiego na portrecie zbiorowym, 
przedstawiającym Józefinę z Mniszchów Potocką kopiującą portret męża, malo
wanym w roku 1791. Jest to jakieś nieporozumienie; poufała poza architekta, 
wspartego o oparcie fotela Potockiej, zdaje się świadczyć raczej o towarzyskiej, a 
nie służbowej, pozycji tajemniczego Latoura. Jego nazwisko i zawód „architekta 
Tulczyna” znane są tylko z objaśnienia na odwrocie wspomnianego portretu37.

Trzecie nazwisko, które kojarzy się z Tulczynem, to nazwisko Ittar. Henryk Ittar 
wykonał w roku 1827 projekt przebudowy w stylu gotyckim Domu Choroszyckiego 
-  pawilonu stojącego w parku zwanym Choroszą38. Tulczyn stanowi! wówczas

36S. L o r e n t z ,  Efraim  Szreger architekt polaki X V I I I  wieku , W arszaw a 1986, s.297.
37P ortrety osobistości polakich znajdujące się w pokojach i ui galerii pałacu w W ilanowie, ka

talog, W arszawa 1967, s .157-159.
38T . S. J a r o s z e w s k i ,  A. R o t t e r m u n d ,  Jakub Hempel, Fryderyk A lbert Lessel, Henryk

Ittar, W ilhelm H enryk M in ter, architekci polskiego klasycyzmu  , W arszawa 1974, s.171. Pro-
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II. 15. J. Ch. Kamsetzer proj., J.G. Griesmayer rys., projekt elewacji północnej pałacu 
Na Wyspie w Łazienkach, 1787. Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 

Zbiory Królewskie, Inw. 2116 (Zb. Patka 265). Fot. M. Moraczewska.

własność Mieczysława Potockiego, ożenionego w roku 1825 z Delfiną z Komarów. 
Być może projekt ten wiązał się z zamiarami unowocześnienia całej rezydencji po 
ślubie dziedzica. Brak nam na razie przekazów ikonograficznych i archiwalnych na 
potwierdzenie tej hipotezy.

Spróbujmy teraz ustalić genezę architektury pałacu w Tulczynie. Otóż pro
jektant tego pałacu musiał korzystać z wydawnictw francuskich, a już na pewno 
ze znanego kompendium Jean-Franęois de Neufforge’a pt. Recueil Elemenłaire 
d’Architecture, wychodzącego zeszytami w Paryżu począwszy od roku 1757 39. W 
tomie IV tego wydawnictwa, z roku 1761, znajdziemy na tablicy 261 niemal pier
wowzór fasady korpusu głównego pałacu Potockich w Tulczynie. Jest to projekt 
piętnastoosiowego pałacu z wgłębnym portykiem. 0  ile struktura projektowanego 
pałacu i pałacu tulczyńskiego są bardzo podobne, to język formalny architektury

jek t przebudow y dom u Choroszyckiego zn a jd u je  się w M uzeum  w Łańcucie (B iblioteka Łańcucka
B .III.5  n r  23496 K artog r.).

39 J. F . de N e u f f  o r g e ,  Recueil elemenłaire d ’architecture contenanl plusieurs etudes des ordres
d ’architecture d ’apres 1’opinion des anciens et le sen tim en t des m odernes..., t.I-V III, P a ris  1757-
1768.
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II. 16. Malarz nieznany, widok pałacu w Łabuniu, elewacja frontowa, ok. 1830, pióro, 
pędzel, tusz, akwarela na podstawie rysunków projektowych. Zbiór prywatny, 

Warszawa. Fot. J. Borowik.

obu obiektów jest nieco różny. Neufforge nie przewiduje pilastrów tak znamiennych 
dla pałacu tulczyńskiego. Jednakże opilastrowany pałac z wgłębnym portykiem (co 
prawda mniejszym niż w Tulczynie) znajdziemy u NeufTorge’a w tym samym to
mie na planszy 458. Bez zbytniej przesady możemy chyba stwierdzić, że fasada 
pałacu tulczyńskiego jest wypadkową tych dwóch projektów NeufTorge’a. Fasada 
ta była wówczs zupełną nowos'cią w architekturze siedzib wiejskich w Polsce, nic 
więc dziwnego, że doczekała się nas'ladownictw.

Elewacja ogrodowa pałacu w Tulczynie z wysuniętym portykiem kolumnowym 
zwieńczonym trójkątnym frontonem nie stanowiła wówczas takiej sensacji w Polsce, 
jak fasada z wgłębnym portykiem. Język formalny tej elewacji da się wyprowadzić 
również z kompendium NeufTorge’a.

Motyw ćwierćkolistych galerii łącznikowych, tak pasujących do klimatu pol
skiego, pozwala zaliczyć pałac tulczyński do założeń typu palladiańskiego. 
Założenia takie pojawiły się w Polsce już około połowy XVIII wieku (co prawda w 
oprawie barokowej) i wywodzą się tylko pośrednio od dziel, które stworzył Andrea 
Palladio 40. Pośrednikiem w rozprzestrzenieniu tego motywu w Polsce była Anglia,

40T . S. J a r o s z e w s k i ,  Architektura doby Oświecenia w Polsce, nurty  i odmiany, Wroclaw-
W arszawa-K raków -Gdańsk 1971, s .101-111.
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II. 17. Malarz nieznany, widok pałacu w Łabuniu, elewacja od ogrodu, pióro, pędzel, 
tusz, akwarela na podstawie rysunków projektowych. Wyk ok. 1830, Zbiór prywatny, 

Warszawa. Fot. J. Borowik.

a ściślej wydawnictwo „Vitruvius Britannicus”41.
Zadajmy sobie teraz pytanie, czy architektura pałacu w Tulczynie była źródłem

jakiegoś' artystycznego dziedzictwa ? Odpowiedz' wypadnie twierdząco. Stał się on 
pierwowzorem kilku pałaców na Ukrainie, a motywem naśladowanym był przede 
wszystkim wielki wgłębny portyk kolumnowy. Jako pierwszy przykład wymienimy 
pałac w Peczarze, wybudowany tuż po roku 1800 dla córki Stanisława Szczęsnego, 
Oktawii, zamężnej za wojewodzicem podolskim Janem Swieykowskim. Poz'niej 
stanowił własność Potockich, potomków Jarosława (syna Stanisława Szczęsnego 
i Józefiny z Mniszchów), ordynatów teplicko-sitkowieckich. Architekt pałacu nie 
jest znany. Pałac uchodził zawsze za naśladownictwo Tulczyna, z tym, że elewacje 
pierwowzoru zostały tu odwrócone. W Peczarze portyk wysunięty występuje w 
elewacji frontowej, zaś wgłębny w ogrodowej. Pałac w Peczarze był poza tym 
znacznie mniejszy od tulczyńskiego. Tuż przed pierwszą wojną został starannie 
wyrestaurowany według projektu Jana Heuricha młodszego. Zniszczony w czasie 
rewolucji, zniknął z powierzchni ziemi42.

41C. C a m p b e l l ,  V itruvius B ritann icus or the B ritish  A rchitect.,, t .I-III, L ondon 1715-1725
(następna edycja 1717-1731). Dzieło to  znajdow ało się w bibliotekach Stanisław a A ugusta, S ta
nisław a K ostki Potockiego oraz M ichała H ieronim a i Heleny Radziwiłłów.

42Inform acje p . R om ana A ftanazego. O Peczarze p o r. również Słownik Geograficzny..., t.V II,
W arszawa 1886, s.932 oraz A. U r b a ń s k i ,  Z Czarnego Szlaku i tam tych rubieży, W arszawa
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II. 18. Widok pałacu w Romanowie, litografia C. Baclielier i J. L. Tirpenne, 1854, 
Album Kijowski J. K. Wilczyńskiego. Fot. Muzeum Narodowe, Warszawa,.

Naśladownictwem tulczyńskiego był również pałac w Czarnokozińcach niedaleko 
Kamieńca Podolskiego, z wielkim wgłębnym portykiem w fasadzie 43. Dokładny 
czas powstania tej budowli nie jest znany. I Peczara, i Czarnokozirice mają sto
sunkowo wysokie dachy, znacznie bardziej stosowne do klimatu tych ziem, niż niski 
dach pałacu tulczyńskiego.

Struktura pałacu w Tulczynie odżyła niespodziewanie w, pochodzącym z roku 
1802 lub z samego początku 1803, projekcie Chrystiana Piotra Aignera przebu
dowy pałacu Ordynackiego w Zamos'ciu44. Projektowany przez Aignera pałac z 
jednej strony ma wielki dzisięciokolumnowy wgłębny portyk, z drugiej zaś sześcio- 
kołumnowy portyk wysunięty. Tylko odcień klasycyzmu różni projekt Aignera od 
pałacu tulczyńskiego, co jest zrozumiale, jeśli weźmiemy pod uwagę różnicę 20 lat, 
które dzielą okresy powstania obu pałaców. Zbieżności pomiędzy oboma dziełami 
są jednak zastanawiające.

Znalazł się ponadto jeszcze jeden pałac należący do tej samej grupy, mianowicie

1928, s.34-41; o sta tn io  szerzej scharakteryzow ał p a łac  w Peczarze T . S. J a r o s z e w s k i ,  Uwagi
o modernizacji kilku siedzib wiejskich w Polsce na przełomie X IX  i X X  w .,„M ateriały  M uzeum
W nętrz Zabytkowych w Pszczynie” , t.IV , Pszczyna 1987, s .188-192.

43A. U r b a ń s k i ,  Pro m em oria, W arszawa 1929, s.9-10.
44 W. T a t a r k i e  w ic z ,  Turniej klasyków w Zam ościu, „A rkady” 1937, R .III , n r  6, s.289; T . S.

J a r o s z e w s k i ,  Chrystian P io tr Aigner, architekt warszawskiego klasycyzmu, W arszaw a 1970,
s.151-155.
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II. 19. N. Orda, widok pałacu w Mlynowie od podjazdu, 1862-1876, akwarela. Muzeum 
Narodowe, Warszawa, III r.a. 4206. Fot. Z. Malinowski.

pałac Bielskich w Rychcicach koło Drohobycza. Wiemy, że projekt siedziby w 
tej miejscowości zamówił -  po pierwszym rozbiorze Polski -  u Jana Chrystiana 
Kamsetzera Adam Bielski. Projekt ten realizował ze znacznymi zmianami syn 
Adama, Ignacy Bielski, chorąży lwowski, a ukończy! siedzibę syn tego ostatniego, 
Roman, ożeniony z Julią Wodzicką. Musialo to nastąpić w 1. ćwierci XIX w. 45 
Pałac w Rychcicach od frontu miał wysunięty do przodu czterokolumnowy portyk 
toskański zwieńczony trójkątnym frontonem, a od ogrodu ośmiokolumnowy portyk 
wgłębny, również porządku toskańskiego. Późnoklasycystyczna architektura pałacu 
w Rychcicach przywodzi na myśl niektóre dzieła Jakuba Kubickiego i Henryka 
Ittara. Z pałacem w Tułczynie łączy go podobieństwo struktury. Losy tego zabytku 
nie są nam znane.

Jest jeszcze jeden pałac z wgłębnym portykiem, mianowicie pałac Lempickich 
w Żyznowie w województwie rzeszowskim. Powstał w 1. połowie XIX w., dotąd 
nie jest zbadany. Pałac ten, to już bardzo dalekie odbicie Tulczyna 46.

45T . S. J a r o s z w s k i ,  Jeszcze kilka słów o pałacu w Tułczynie..., s.109.
i6 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t .I I I , p o d  red . E. Ś n i  e ż  y ń s k i  e j - S t o lo  t  o w e j i F.
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II. 20. Młynów, widok pałacu od podjazdu po pierwszej wojnie światowej. Neg. 
Instytut Sztuki PAN, Warszawa.

Jako osobne zagadnienie wydzielamy grupę projektów przebudowy i rozbu
dowy pałacu Na Wyspie w Łazienkach, powstałych w roku 1787 i odnoszących 
się do nowej elewacji północnej tego pałacu* 47. Cechą wyróżniającą wszystkich 
tych projektów jest wgłębny portyk w najrozmaitszych odmianach. Nasuwa się 
refleksja, że źródłem inspiracji mógł być pałac w Tulczynie. Nie zapominajmy, że 
Stanisław August odwiedził Tulczyn w maju 1787 r. Pałac Potockich musiał zro
bić na królu wielkie wrażenie, choćby dlatego, że był największą klasycystyczną 
siedzibą w Polsce i reprezentował koncepcje bliskie jego upodobaniom. Sam mo
narcha, zafascynowany Tulczynem, mógł zasugerować swoim architektom wgłębny 
portyk od północy. Pomysł ten w pałacu Na Wyspie nie dał się jednak zrealizować. 
Wgłębny portyk od północy pozbawiłby bowiem światła ciemnawe z natury rzeczy 
pomieszczenia. Zrezygnowano zatem z tego pomysłu, w każdym razie podobień-

S t o l o t a ,  z .1. Ropczyce, Strzyżów  i okolice, oprać. E .Śnieżyńska-Stolot i F .S to lo t, W arszaw a 
1 9 7 8 ,s .l l l-1 1 2 .

47 G abinet R ycin  B iblioteki U niw ersy tetu  W arszawskiego, Zbiory K rólewskieRyc.BUW  Zb.Król. 
T . 190 n r  68; T . 190 n r  72; inw. G .R .2116 (Z b .P atk a  265). A utorstw o dw óch pierw szych p lansz 
związano od daw na z D om inikiem  M erlinim  (por. T . S u l e r z y s k a ,  S. S a w i c k a  przy  udziale J . 
T r e n k l e r ó  w n y , Katalog rysunków  z Gabinetu R ycin  B iblioteki Uniwersyteckiej w W arszawie, 
W arszawa 1967, s. 128, poz. 582, s.129, poz.586). A utorstw o trzeciej je s t złożone: au to rem  
samej koncepcji by l na jpraw dopodobniej J a n  C h rystian  K am setzer, wyrysował j ą  n a to m ias t n a  
omawianej planszy Ja n  G riesm ayer (sugestia  m gr T . Sulerzyskiej w liście do a u to ra  niniejszego 
artykułu  z dn ia  28 stycznia  1983 r.).



PAŁAC W TULCZYNIE I POCZĄTKI KLASYCYZMU 105

II. 21. N. Orda, widok pałacu w Malejowcach od ogrodu, 1871-1873, akwarela. Muzeum 
Narodowe, Kraków, III r.a. 2997. Neg. Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa.

stwo fasady pałacu w Tulczynie i projektów elewacji północnej pałacu Na Wyspie 
jest uderzające. Projekty przebudowy pałacu łazienkowskiego z wgłębnymi porty
kami od północy można chyba uznać za rezultat wizyty królewskiej w Tulczynie. 
Co więcej, zrealizowana elewacja północna pałacu Na Wyspie, opilastrowana i z 
wysuniętym portykiem, przemawia do nas tym samym wlas'ciwie językiem formal
nym, co elewacja ogrodowa pałacu tulczyńskiego. Pałac Szczęsnego Potockiego 
urasta zatem do rangi czołowego pomnika polskiego klasycyzmu.

Spróbujmy teraz w kilku punktach podsumować dotychczasowe rozważania:
Po p ie rw sz e : Zważywszy czas powstania i fakt, że była to pierwsza pań

ska siedziba na spustoszonych terytoriach Ukrainy -  pałac w Tulczynie jest dla 
dziejów klasycyzmu na kresach południowo-wschodnich ówczesnej Rzeczypospoli
tej budowlą o pierwszorzędnym znaczeniu. Od pałacu w Tulczynie powinna się 
rozpoczynać historia klasycyzmu na Ukrainie, przynajmniej w tej jej części, która 
położona jest na zachód od Dniepru.

Po d ru g ie : Nie sposób rozpatrywać architektury pałacu tulczyńskiego w 
oderwaniu od dziejów klasycyzmu polskiego. Jej związki z klasycyzmem war
szawskim są oczywiste. Rzecz interesująca: klasycyzm pałacu tulczyńskiego był 
niewątpliwym importem na tereny Kresów Wschodnich, ale import ten od razu
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U. 22. N. Orda, widok pałacu w Kurylowcach Murowanych od strony ogrodu, 
1871-1873, akwarela. Muzeum Narodowe, Kraków, III r.a. 2987. Fot. Z. Malinowski.

zaczął promieniować i stał się nawet źródłem inspiracji dla przedsięwzięć, podejmo
wanych w głównym ośrodku klasycyzmu polskiego, jakim była Warszawa.

Po trz e c ie :  Pałac w Tulczynie był jedną z ostatnich wielkich rezydencji ma
gnackich w Polsce, jedną z ostatnich, ale nie jedyną. Na Wołyniu powstały u 
schyłku XVIII w. jeszcze dwie, mianowicie Łabuń i Romanów. Wczesnoklasycy- 
styczny pałac w Łabuniu wzniesiono po roku 1775 według projektu Efraima Schro- 
egera dla „strasznego Józefa” czyli Józefa Stempkowskiego, najpierw kasztelana, a 
później wojewody kijowskiego, przed którym drżała Ukraina. Z okazji wizyty króla 
Stanisława Augusta w Łabuniu w marcu 1787 r. wnętrza pałacu zostały urządzone 
na nowo. Siedzibę tę opisywano wielokrotnie, zawsze z zachwytem i porównywano 
ją  z Tulczynem. Pałac łabuński nie istniał już w roku 180848. Niedawno odna
leziono jego projekt49 oraz dwa widoki powstałe, jak się zdaje, około roku 1830. 
Pałac wprawdzie już dawno nie istniał, jednak nieznany artysta namalował je w 
stylu Józefa Richtera na podstawie znanych sobie rysunków projektowych Efraima

48O Ł abun iu  p isali d o tąd  J. D. O c h o c k i ,  op.cit., t.I , s .121-140; S. B u k a r ,  P am iętn ik  z końca
X V I I I  i początków wieku X IX ,  W arszaw a b .d .w ., s.17; D r A n t o n i  J . ( R o l le ) ,  Straszny Józef,
w: Gawędy historyczne, t .I , K raków  1966, s .49-50; K. K o ź m ia n ,  P am iętn iki, t.I , W roclaw 1972,
s.329: S. L o r e n t z ,  op.cit., s .291-292.

i9 Ib  id e m ,  s.297-298, p rz y p .l .
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II. 23. Międzyrzecz Korecki, widok pałac od frontu, stan przed drugą wojną światową. 
Fot. J. Dutkiewicz.

Schroegera 50. Drugą wielką rezydencją wołyńską był pałac senatora Józefa Au
gusta Iliriskiego w Romanowie, zaprojektowany zapewne przez nieznanego z imie
nia architekta Merka w duchu dojrzałego klasycyzmu. Powstał około roku 1800 i 
wchłonął istniejący tu wcześniej pałac wystawiony przez Jana Kajetana 
Iliriskiego, ojca senatora. I ta siedziba nie dotrwała do naszych czasów, strawiona 
doszczętnie przez pożar w roku 1876 51. Pałac w Tulczynie doskonale wytrzymuje 
porównanie z obiema wymienionymi wyżej rezydencjami. Stanisław Szczęsny Po
tocki był nie tylko przedstawicielem starego arystokratycznego rodu, przewyższał 
również znacznie Iliriskiego i Stempkowskiego bogactwem i kulturą. I Stempkowski, 
i Iliriski w porównaniu z nim byłi ludźmi nowymi, stąd nie wydaje się dziwne, że 
Jan Duklan Ochocki i Julian Ursyn Niemcewicz przyrównywali pałac tulczyński do 
siedziby udzielnego władcy. I jeszcze o jednej wielkiej rezydencji wołyńskiej trzeba 
tu wspomnieć, mianowicie o Wiśniowcu Mniszchów. Wspaniały późnobarokowy 
pałac wiśniowiecki u schyłku XVIII w. wydal się właścicielom Michałowi Jerzemu

50 W idoki te  fo rm atu  183x288 m m  nam alow ane są n a  pap ierze  piórem , pędzlem  i akwarelą.
Z najdu ją  się w zbiorach p ryw atnych  w W arszawie. Nie były d o tąd  publikow ane.

51R. A f t a n a z y ,  A rchitekt M erk i jego dzieła, przyczynek do dziejów architektury klasycy stycz
nej w Polsce, „R ocznik  Z akładu N arodowego im ien ia  Ossolińskich” 1957, t.V , s.455-474.
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II. 24. N. Orda, widok pałacu w Kustynie od frontu, 1862-1876, akwarela, Muzeum 
Narodowe, Kraków, III r.a. 4183. Fot. Z. Malinowski.

i Urszuli z Zamoyskich Mniszchom niemodny, zamierzano zatem przebudować go 
w duchu klasycyzmu, według projektu Jakuba Kubickiego. Projekt ten pozostał 
jednak na papierze 52.

Ale nie mówmy tylko o wielkich siedzibach. Bliżej końca stulecia powstawało 
coraz więcej obiektów mniejszych, pozbawionych tak wielkiego romantyzmu, jak 
wspomniane przed chwilą. Wystarczy tu przede wszystkim wymienić pałac w 
Młynowie nad Ikwą, którego budowę rozpoczęła na początku lat osiemdziesiątych 
XVIII w. Ludwika z Rzewuskich Chodkiewiczowa, staros'cina żmudzka 53. Chyba 
przez nieporozumienie przypisano ten pałac Efraimowi Schroegerowi, archiwa
lia mówią bowiem o czynnym tu architekcie Leopoldzie Szleglu. Na wzmiankę 
zasługuje także przepiękny pałac w Malejowcach w dawnym powiecie uszyckim,

52 N a p ro jek t ten  zwrócił m i uwagę prof. A ndrzej R o tte rm und . Składające się n a  om awiany 
p ro jek t rysunki pochodzą o d  Mniszchów z W iśniowca i wraz z dużym  zespołem  rysunków archi
tektonicznych (ok. 350 sz tuk) przeszły następn ie  n a  wlasnos'c Lanckorońskicli w W iedniu. Zespół 
ten  wypłynął niedaw no w Anglii i do tąd  n ie doczekał się naukowego opracow ania.

53S. L o r e n t z ,  op.cii., s.293-296. R om an A ftanazy  przesuw a d a tę  rozpoczęcia robót budow la
nych n a  ok. roku  1785. P o r. I d e m ,  M ateriały do dziejów rezydencji, red . A .J. B aranow ski, t.V. 
Dawne województwo wołyńskie, W arszaw a 1988, s.288.



PAŁAC W TULCZYNIE I POCZĄTKI KLASYCYZMU 109

II. 25. P. Boczkowski wg N. Ordy, widok pałacu w Moloczkach od ogrodu, drzeworyt w 
„Tygodniku Ilustrowanym”, 1881, t. 12, nr 296, s. 137. Fot. J. Borowik.

wzniesiony przez ulubieńca Stanisława Augusta, Jana Onufrego Orłowskiego, być 
może według projektu Jakuba Kubickiego ukończony w roku 17S854. Na pałacu 
malejowieckim wzorowany był pałac Stanisława Delfina Komara w Kuryłowcach 
Murowanych, wzniesiony w roku 1805 55. Należy jeszcze wspomnieć o pałacu w 
Międzyrzeczu Koreckim, wybudowanym w roku 1789 przez Jana Steckiego, według 
projektu architekta Szymona Bogumiła Zuga56; temu samemu twórcy przypisuje 
się również -  naszym zdaniem zbyt pochopnie -  pałac w Kustynie, malowniczo 
usytuowany na wyspie i powstały w ostatniej ćwierci XVIII w. 57 W latach 
dziewięćdziesiątych XVIII w. klasycyzm na terenie Wołynia i Podola był so
lidnie ugruntowany. Wypada jeszcze wspomnieć o piękniej siedzibie Giżyckich

5*T. S. J a r o s z e w s k i ,  Malejowce i Kuryłówce M urowane (m ateriały do dziejów dwóch podoi- 
skich siedzib) w .C uria M aior, S tudia z dziejów kultury ofiarowane A ndrzejow i Ciechanowiec
kiemu, W arszaw a 1990, s. 161-167; po r. również P am jatn ik i gradostroitelstwa i architektury  
Ukrainskoj SSR , t .  IV , Kijów 1986, s.203.

55T. S. J a r o s z e w s k i ,  op.cit.*, p o r. również P am jatn ik i gradostroitelstwa i architektury Ukra
inskoj SSR , t .II , Kijów 1985, s.22-23.

56M. K w i a t k o w s k i ,  Szym on Bogum ił Zug, architekt polskiego Oświecenia, W arszaw a 1971, 
s.288-289; po r. również P am jatn ik i gradostroitelstwa i architektury Ukrainskoj SSR , t.III , Kijów 
1985, s.314-315.

57M. K w i a t k o w s k i ,  op.cit., s .289-291.
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II. 26. N. Orda, widok pałacu w Czarnominie od podjazdu, 1871-1873, akwarela. 
Muzeum Narodowe, Kraków, III r.a. 2950. Fot. Z. Malinowski.

w Moloczkach nad Teterewem, wzniesionej w latach 1815-1820 dla Bartłomieja 
Giżyckiego, adiutanta ks. Józefa Poniatowskiego, później marszałka gubernial- 
nego, wreszcie gubernatora cywilnego wołyńskiego, ożenionego z Ludwiką z Piń
skich. Architekt-twórca tego pięknego pałacu nie jest w obecnym stanie badań 
znany 58. Za najpiękniejszą siedzibę klasycystyczną powstałą na tych terenach 
Autor uważa pałac w Czarnominie, wzniesiony dla Mikołaja Czarnomskiego około 
roku 1820 przez czynnego w Odessie architekta Francesco Bofio rodem z Sardynii 
59

Po c z w a rte :  Pozostaje nam na koniec uznać Dniepr jako naturalną granicę 
dla stref wpływów. Klasycyzm na zachód od Dniepru pochodził najogólniej rzecz 
biorąc z Warszawy, natomiast terytoria na wschód w sposób naturalny ciążyły ku 
Petersburgowi, o czym mogą świadczyć m.in. piękne pałace w Laliczach niedaleko

58B o l e s ł a w  z n a d  D n i e p r u ,  M oloczki, „T ygodnik  Ilustrow any” 1981, t.X II, n r  196, s.138;
A. U r b a ń s k i ,  Podzwonne na zgliszczach L itw y i R usi, W arszawa 1928, s .65-66; I d e m ,  M em ento
kresowe , W arszaw a 1929, s.45-47.

S9T. S. J a r o s z e w s k i ,  C zarnom in ~ pałac z dwudziestodolarowego banknotu, „R ocznik  Hi
storii Sztuki” 1988, t.X V II, s.403-410; po r. również P am jatn ik i gradostroitelstwa i architektury
Ukrainskoj SSR , t .II , Kijów 1985, s.26.
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II. 27. A. Grzybowski, widok salonu pałacu w Czarnominie, próba rekonstrukcji, pióro, 
tusz, podkolorowany akwarelą. Fot. J. Borowik.

Briańska (dzieło Giacoma Quarenghiego fundowane w latach 1797-18OO)60 i w Ba- 
turinie kolo Bachmacza (ten ostatni projektowany przez Charlesa Camerona dla 
rodziny Razumowskich, wzniesiony w latach 1799-1803)61. Istnieje pilna potrzeba 
zbadania obu tych stref i stworzenia syntetycznego opracowania problematyki kla
sycyzmu na Ukrainie.

60Por. Istorija  ukrainskogo m isłectwa, t.lV , c z .l,  Kijów 1969, s.44.
61 IU dem , s.45; p o r. również P am ja tn ik i gradostroitehiw a i architektury Ukrainskoj SSR , t.IV ,

Kijów 1986, s. 291-292.
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Małgorzata Omilanowska
Warszawa

DZIAŁALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MARIANA 
LALEWICZA W PETERSBURGU

P o  zlikwidowaniu w 1869r., w ramach restrykcji po powstaniu stycznio
wym, dotychczasowej struktury szkolnictwa wyższego w Królestwie Polskim, jedyną 
możliwos'cią zdobycia zawodu architekta (po zamknięciu Szkoły Sztuk Pięknych) 
było ukończenie studiów za granicą. Duża część artystów wybierała szkoły peters
burskie. Przyszli polscy architekci kształcili się tam w Akademii Sztuk Pięknych, w 
Instytucie Inżynierów Cywilnych i Instytucie Inżynierów Komunikacji. Większość 
z nich po studiach wracała do Polski, wielu wyjeżdżało do miast w głębi Rosji, 
niektórzy zaś próbowali zrobić karierę w stołecznym Petersburgu.

Rosja dawała znacznie większe możliwości osiągnięcia szybkiego sukcesu niż Pol
ska. Prężnie rozwijające się miasta przemysłowe i handlowe, takie jak Baku czy 
Odessa, gdzie ruch budowalany był olbrzymi, pozwalały na zrobienie wielkich ka
rier i błyskawiczne wzbogacenie się. Niektórzy architekci pozostawali w Rosji na 
resztę swego życia -  np. Władysław Dąbrowski, który po skończeniu Akademii 
Sztuk Pięknych związał się z Odessą. Inni, jak np. Mikołaj Tołwiński z Odessy, 
czy Kazimierz Skórewicz z Baku, po kilku czy kilkunastu latach wracali do Polski. 
Znacznie trudniej było natomiast zrobić karierę w Petersburgu. Stolica imperium, 
miasto wielu uczelni wyższych, w tym Akademii Sztuk Pięknych, cierpiała raczej na 
nadmiar znakomitych architektów i wybicie się w tych warunkach było dla Polaka 
niemal niemożliwe. Jednym z nielicznych, którym się to udało byl Marian Lale- 
wicz. Doskonale znany ze swej twórczości przypadającej na okres dwudziestolecia 
międzywojennego (kiedy mieszkał już w Polsce), pozostaje nadal dość tajemniczą 
postacią, jeśli chodzi o jego dokonania z okresu pobytu w przedrewolucyjnej Rosji, 
a zwłaszcza dzieła z pierwszych lat działalności.

Marian Lalewicz urodził się 10/21 listopada 1876 r. w Wylkowyszkach, jako 
drugi syn Stanisława Lalewicza, lekarza powiatu suwalskiego i Marii Ludwiki z 
domu Rode1. W 1885 roku rodzina Lalewiczów przeniosła się do Suwałk, gdzie Ma
rian rozpoczął naukę w gimnazjum męskim, które ukończył 4 czerwca 1895 r. z oce
nami dobrymi i bardzo dobrymi. Jesienią tego samego roku zdał egzamin wstępny 
i został przyjęty na wydział architektury Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w 
Petersburgu. Regularne studiowanie i terminowe zaliczanie kursów pozwoliło mu

'M . L a l e w i c z ,  Licznyje  dieta, C entra lnyj G osudarstw iennyj Istoriczieskij Archiw, F  789, o.
12, n r  1-28-1895.
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otrzymać stypendium ufundowane przez władze oświatowe Królestwa Polskiego. 
W latach 1896 i 1897 praktykował na budowie suwalskiego państwowego składu 
win, jako pomocnik Edwarda Ciechanowskiego, architekta powiatu suwalskiego. 
Sprawował tam dozór budowlany i sporządzał rysunki robocze.

Z dniem 1 maja 1899 r. , zgodnie z zasadami obowiązującymi w Akademii został 
przeniesiony z klasy ogólnej do pracowni mistrzowskiej. Trafił pod kuratelę Leonida 
Benois. Pod jego kierunkiem sporządził swój projekt dyplomowy, którego tema
tem był: „budynek dla rady miejskiej w stolicy”2. Decyzją rady Akademii z dnia 
1X11901 r. , na podstawie przedłożonego projektu i zaświadczenia o praktykach, 
przyznano Lalewiczowi tytuł artysty-architekta i prawo do rocznego stypendium za
granicznego. W początkach 1902 r. wyjechał w podróż, w trakcie której odwiedził 
m.in. wszystkie kraje skandynawskie, Niemcy i Wiochy.

Z podróży wrócił do Petersburga i tam osiadł, wiążąc się z tym miastem na 
wiele lat i wrastając w miejscowe środowisko architektów. Jako jeden z pierwszych 
Polaków zrobił naprawdę wielką karierę w stolicy imperium. Przez następnych kil
kanaście lat jego nazwisko pojawiało się wśród nagrodzonych w niemal wszystkich 
znaczących konkursach architektonicznych. Wzniósł kilkadziesiąt budowli, a co 
najmniej kilkanaście z nich stało się wizytówkami Petersburga początków naszego 
stulecia. Wiele z jego sukcesów było efektem współpracy z innym polskim architek
tem, wieloletnim przyjacielem i kolegą ze studiów -  Marianem Peretiatkowiczem. 
Obaj w tym samym, 1912 r., otrzymali tytuły akademików architektury.

Lalewicz nie tylko projektował, ale także brał czynny udział w życiu środo
wiska architektów petersburskich. Był sędzią w wielu konkursach architektonicz
nych, uczestniczy! w zjazdach i zebraniach, byl członkiem komitetów redakcyjnych 
„Architiekturno-Chudożestwiennogo Jeżeniedielnika” i „Jeżegodnika Obszcziestwa 
Architiektorow-Chudożnikow” , wiele publikował i wykładał. Byl, m.in. nauczy
cielem projektowania architektonicznego w Żeńskim Instytucie Politechnicznym, 
wykładał rysunek w Instytucie Technologicznym i Instytucie Inżynierów Komuni
kacji, a także historię sztuki na żeńskich kursach budowlanych, w Instytucie Teni- 
szewskim i Akademii Sztuk Pięknych.

W twórczości Lalewicza przypadającej na okres jego pobytu w Rosji dają się 
wyraz'nie wyróżnić dwa podokresy. Pierwszy przypada na lata 1901 - 1909, zaś 
drugi rozpoczyna się ok. 1910 r. i kończy się wyjazdem Lalewicza do Warszawy w 
1918r.

Pierwszą fazę twórczości Lalewicza charakteryzuje ogromna rozmaitość stosowa
nych form i typów architektonicznych. Pozostając pod silnymi wpływami secesyjnej 
architektury petersburskiej i chętnie operując uproszczonymi, zmodernizowanymi 
formami, sięgał też do motywów historyzujących o najróżniejszej proweniencji.

Z jego znanych rysunków można wymienić np. dwa projekty kościołów, w któ
rych operował z dużą swobodą formami gotyckimi. Pierwszy -  to projekt (ozna
czony godłem „Rodakom”) i sporządzony przy współudziale Henryka Paprockiego

2Projekt zdanija gorodskoj dum y w stolice, 1901, Nauczno-Issliedowatielskij Muziej Akadem ii
Chudożestw , n r  A-10736.
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II. 1. M. Lalewicz, projekt kościoła rzymsko-katolickiego dla miasta S., 1906 r.
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II. 2. M. Lalewicz, projekt klubu kupieckiego w Rostowie nad Donem, III nagroda na 
konkursie, 1907 r.

na konkurs ogłoszony w 1901 r. w Warszawie na kos'ciol Zbawiciela. Został on 
wyróżniony listem pochwalnym3. Drugi -  przeznaczony dla miasta S., powstał w 
1906 r. i w dużym stopniu oparty byl na rozwiązaniach zastosowanych w projekcie 
dla Warszawy4 (il. 1). W rysunkach tych zwraca uwagę użycie rzadko spotykanego 
motywu okien o „secesyjno-gotyckich” formach zbliżonych do wykroju migdała.

W konkursowym projekcie klubu kupieckiego w Rostowie nad Donem, za który 
zdobył trzecią nagrodę w 1907r., Lalewicz zastosował w niemal czystej postaci 
formy renesansu florenckiego, które uznał zapewne za najodpowiedniejsze dla 
podjętego tematu5 (il. 2). Z równą swobodą posłużył się motywami architektury is
lamskiej w znakomitym, także konkursowym, projekcie meczetu dla Petersburga, za 
który w 1908 r. otrzymał pierwszą nagrodę6 (il. 3). Sztuka egipska była inspiracją

3P T , Projekty nagrodzone kościoła pod wezwaniem  Zbawiciela w W arszawie, „P rzeg ląd  Tech
niczny” 1901, R.27; T .X X X IX , n r  19, s. 169; A. J a b ł o ń s k i ,  Przegląd projektów  konkursowych  
na kościół pod wezwaniem  Zbawiciela w W arszawie, „P rzeg ląd  Techniczny” 1901, R .27, T .XX XIX, 
n r  21, s. 189-193.

4„Jeżegodnik  Obszcziestw a Architiektorow -Chudożnikow ” 1906, s. 64-65.
5„Zodczij” 1907, R.XXX VI, tab l. 16.
6„Zodczij” 1908, R .X X X V II, tab l. 6-7; Otzyw kom issii sudiej po konkursu na sostaw lienije  

eskiznago projekta sobom oj m ieczeti w Sankt-P ietierburgie, „Zodczij” 1908, R .X X X V II, n r  15, s. 
135.
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II. 3. M. Lalewicz, projekt meczetu dla Petersburga, M. Lalewicz, I nagroda na 
konkursie, 1908 r.

przy projektowaniu dekoracji jednego z mostów petersburskich w 1909 r.7 Mo
tywy wczesnego baroku pojawiły się natomiast w rysunkach pawilonu wystawo
wego fabryki szkła M. Franka z 1908 r. i w znacznie późniejszym projekcie domu 
zdrojowego dla Ust’-Narowy z 1910 r., zrealizowanym przed rokiem 1914s .

Większość powstałych w tym czasie projektów to dzieła pozostające pod zde
cydowanym wpływem secesji i modernizmu. Listę tych prac otwiera kamienica 
przy ul. Rozensztejna 39, z lat 1903 - 19049. Następna, to niezrealizowany pro-

7„ Jeżegodnik  Obszcziestw a A rchitiektorow -C hudażnikow ” 1910, s. 86.
8„ Jeżegodnik Obszcziestwa A rchitiektum o-C hudożestw iennyj" 1911,s.56-57, 59; „ A rchitiektu-

rno-Chudożestw iennyj Jeżeniedielnik” 1914, R .l ,  n r  41, s. 392.
9B. M. K i r i k o w ,  W  rusie nieoklassiki, „Stro itielstw o i a rch itiek tu ra  L eningrada” 1977, R.

39, n r  6, s.40.
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jekt konkursowy kamienicy E. G. Rastieriajewoj i T. G. Kriwcowoj w Petersburgu, 
sporządzony przy współudziale D. Krzyżanowskiego, odznaczony trzecia, nagrodą w 
1904 r.10 11 Kolejną stanowi! zapewne, niestety nieznany, konkursowy projekt Lalewi- 
cza i Peretiatkowicza oprawy Trzeciego mostu (późniejszego im. Poniatowskiego) w 
Warszawie, oznaczony godłem „Gruba Kaśka” z 1905r.11 Odznaczony wprawdzie 
tylko siódmą wzmianką zaszczytną, uznany został jednak przez Eligiusza Niewia
domskiego za najlepszy projekt tego konkursu -  pełen prostoty i jasności, pozba
wiony dekoracji i „nalepianek” , którego piękno jak wszelkie prawdziwe piękno 
-  polega jedynie na formach”12.

Jednym z lepszych projektów Lalewicza powstałych w pierwszej fazie twórczo
ści jest projekt gmachu Drugiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Peters
burgu, sporządzone na konkurs w 1907 r., za które architekt otrzymał pierwszą 
nagrodę13 (il. 4). Operujący dużymi gładkimi płaszczyznami, asymetryczny, 
stosujący różnorodne wykroje otworów i delikatną rustykę przywodzi na myśl zna
komite realizacje fińskie tego okresu, z którymi Lalewicz miał okazję zapoznać się 
w 1902 r. osobiście.

W 1906 r. powstał niezrealizowany projekt domu handlowego, zapewne 
pierwsza wersja domu Mertensa, w którym, mimo operowania jeszcze detalem 
historyzującym, głównie romańskim, Lalewicz po raz pierwszy zastosował pomysł 
użycia gigantycznych, obejmujących cztery kondygnacje arkad, które stanowią za
sadniczy element artykulacji fasady14 (il. 5).

Ostatnim, nawiązującym do secesji projektem Lalewicza jest sporządzona 
wraz z Peretiatkowiczem w 1910 r. pierwsza wersja planów hali targowej dla 
Petersburga15 (il. 6). W projekcie tym architekci, stosując dość typowe rozwiązania 
funkcjonalne, odeszli od stereotypów, całkiem odmiennie traktując fasadę i 
strukturę stalowej konstrukcji przekrycia hali. Dominującym elementem ich pro
jektu jest faliście płynna krzywa linia kształtująca gzymsy, nadająca formę sklepie
niu hali i wyginająca się nad wejściem głównym sterczącym daszkiem, pod którym 
uwypukla się krzywoliniowe okno kontynuujące formę pólkopuly, zamykającej od 
frontu przekrycie hali.

Wyżej wymienione projekty nie wyczerpują oczywiście listy dziel Lalewicza po
wstałych w pierwszej fazie jego działalności artystycznej. Stworzył ich znacznie 
więcej, niestety w większości nie są one znane. Wśród nich znajdują się między 
innymi projekty konkursowe tanich domów im. Solodownikowa w Moskwie (z 
1906 r., przy współpracy z Peretiatkowiczem)16, żeńskiej szkoły diecezjalnej w Kur-

10„Zodczij" 1904, R .X X X III, tab l. 23 (dochodnyje dom a).
11J. W o j c i e c h o w s k i ,  P rojekty konkursowe dojazdu do nowego m ostu  miejskiego na Wiśle 

w W arszawie, „P rzeg ląd  Techniczny” 1906, R .32, T  XLIV, n r  13, s. 145.
ł2 E. N i e w i a d o m s k i ,  Tradycyjny skandal, „Nowa G azeta” 1906, R .l ,  n r 122, s.2-3.
13„Zodczij” 1907, R.XXX VI, tab l. 37.
14„Jeżegodnik  Obszcziestwa A rchitiektorow -C hudażnikow ” 1908, s. 78.
l s „Jeżegodnik  Obszcziestwa A rchitiektorow -C hudażnikow ” 1910, s. 87-89.
16A kta  osobowe Lalewicza, CGIA , F  789, o. 12, n r  1-28-1895, k. 56-58.
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II. 4. M. Lalewicz, projekt gmachu Drugiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w 
Petersburgu, I nagroda na konkursie, 1907 r.



120 MAŁGORZATA OMILANOWSKA

II. 5. M. Lalewicz, projekt domu handlowego, 1906 r.
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II. 6. M. Lalewicz i M. Peretiatkowicz, projekt hali targowej dla Petersburga, 1910 r.

sku (druga nagroda, 1907 r.)17 i zabudowy parceli należącej do polskiego kos'ciola 
św. Katarzyny w Petersburgu (piąta nagroda, 1908 r.)18.

Już w pierwszej fazie twórczości Lalewicza pojawiają się sporadycznie projekty 
operujące formami klasycyzmu, ale stanowią one tylko jeden z wielu zaznaczający cli 
się wątków. Przede wszystkim należy tu wymienić konkursowy projekt gmachu 
Dumy dla Petersburga, za który Lalewicz otrzymał w 1906 r. trzecią nagrodę19. W 
kompozycji elewacji frontowej architekt użył motywu trzech arkad w partii central
nej, ujętej po bokach wydatnymi ryzalitami, potraktowanymi jak doryckie portyki. 
. Lata 1910 - 1911 miały w twórczości Lalewicza charakter przejściowy. Pojawiały 
się między innymi takie projekty, jak powstały w 1911 r., projekt hali targowej dla 
Petersburga, tym razem bez udziału Peretiatkowicza, i wzniesionej w tym samym 
roku kamienicy przy Rożdżestwienskoj 17. Były one utrzymane jeszcze w duchu 
modernizmu pierwszego dziesięciolecia XX wieku20. Niemniej coraz wyraźniej w 
jego twórczości zaczyna dominować tendencja, która około 1910 r. nadawała kształt 
miastom Europy i Stanów Zjednoczonych.

W ostatnich latach pierwszego dziesięciolecia naszego wieku w architekturze

17„Zodczij” 1907, R.XXX VI, tab l. 27.
18„Izw iestija Obszęziestwa G rażdanskich  Inżenierow ” 1908, R .14, n r  7, tab l 7.
19„Zodczij” 1906, R .XXXV, tab l.34  (obszcziestw iennyje zdan ija).
20„Jeżegodnik  Obszcziestwa Architiektorow -Chudożnikow ” 1911, s. 63; „Jeżegodnik  Obszczie- 

stw a A rchitiektorow-Chudożnikow” 1911, s. 68.



122 MAŁGORZATA OMILANOWSKA

krajów Europy i w Stanach Zjednoczonych, doszedł do głosu silny nurt klasycy- 
styczny, spychający na plan dalszy dotychczasowe osiągnięcia modernistyczne, lecz 
jednocześnie je wykorzystujący. Odrodzenie klasycyzmu budzi obecnie wśród hi
storyków architektury wielkie zainteresowanie i badania najbliższych lat zmienią 
zapewne wiele utartych opinii w tej kwestii21. Pomijając tu głębsze rozważania na 
temat przyczyn wystąpienia i charakteru tego zjawiska, można w wielkim upro
szczeniu stwierdzić, że odrodzenie to bardzo silnie związane było z lokalną tradycją 
budowlaną i w przeciwieństwie do historyzmu XIX wieku nie ograniczało się do 
cytowania w sposób mniej lub bardziej twórczy motywów dawnej architektury, 
ale przede wszystkim było próbą wykreowania nowego stylu na miarę XX wieku, 
odwołującego się do odwiecznych kanonów tej sztuki.

Zjawisko to pojawiło się także w architekturze Rosji, w której trafiło na niezwy
kle podatny grunt22. Klasycystyczna tradycja była wciąż jeszcze żywa, zwłaszcza w 
Petersburgu. Cale to miasto w swym zasadniczym zrębie ukształtowane zostało w 
dobie klasycyzmu końca XVIII i początku XIX wieku, a Akademia Sztuk Pięknych, 
edukująca kolejne pokolenia twórców, jak rzadko która szkoła artystyczna w Euro
pie kultywowała klasycystyczne tradycje, zwłaszcza w architekturze.

Jedną z zasadniczych cech rosyjskiego klasycyzmu było szczególnie silne 
nawiązywanie do twórczości Palladia, tak więc odrodzenie klasycyzmu około 1910 r. 
oznaczało przede wszystkim nawrót mody na tego architekta. Jego twórczość -  do
skonale znana zarówno dzięki licznym publikacjom, jak i z autopsji -  stała się 
znakomitym źródłem inspiracji dla rosyjskich budowniczych. Także w twórczości 
Lalewicza motywy „palladiariskie” pojawiają się dość często i stanowią jedną z 
bardziej charakterystycznych cech tej fazy jego działalności artystycznej.

Serię znakomitych projektów Lalewicza należących do nurtu „neoklasycyzmu 
ok. 1910” otwiera zaprojektowana i wzniesiona w 1909 r. willa M. Pokotilowoj na 
Kamiennoostrowskim prospekcie 48 w Petersburgu. Ma ona charakter włoskiej 
willi, mimo że znajduje się w ciągu ulicznej zabudowy i brak jej parkowego 
otoczenia23 (ii. 7). Jej fasada skomponowana jest na zasadzie absolutnej symetrii, 
chociaż nieregularny plan budowli bardzo to zadanie utrudniał. Środkowa, nieco 
wyższa trójosiowa partia przepruta jest w drugiej kondygnacji trzema półkoliście 
zamkniętymi arkadami wspartymi na zdwojonych kolumnach, zaś boczne par-

21W la tach  1989-1990 w M onachium  odbyła się seria wykładów p t .  K lassizistiscke  S lróm un- 
gen in der europaischen A rch itektur um  1910 zorganizowanych przez Z en tra lin stitu t fiir Kun- 
stgeschichte, podczas k tó rych  po ruszane  były różne aspek ty  tego zjawiska. T eksty wykładów w 
druku.

22 Prob lem atyka zw iązana ze zjaw iskiem  odrodzen ia  klasycyzm u ok. 1910 r. w Rosji została 
omówiona m .in . w: B. M. K i r i k o w ,  K  probliemie nieokłassicizma w russkoj architiekturie  
naczala X X  wieka, A rch itek tu ra . Sbornik  trudów  LISI, p r. 109, L eningrad 1976; I d e m ,  W  ruslie 
nieokłassiki, „S tro itielstw o i a rch itiek tu ra  L eningrada” 1977, R . 39, n r  6, s. 40-43; I d e m ,  Czerty  
palladianstwa w architiekturie Pietierburga naczala X X  wieka, w: A rch itiek tu rno jenasled iekońca  
XIX - naczala  XX wieka i jego ro i w sow riem iennom  gradostro itielstw ie, Tallin  1983, s. 40-43; 
W . C. B r u m f i e l d ,  A nti-M odern ism  and the Neoclassical Revival in R ussian Architecture 1906- 
1916, „ Jo u rn a l of the  Society of A rch itectu ra l H isto rians” 1989, T .X LV III, D ecem ber, p . 371-386.

23„ Jeżegodnik Obszcziestwa A rchitiektorow -C hudożnikow ” 1911, s. 60-61.
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II. 7. Willa Pokotilowoj w Petersburgu, Kamiennoostrowski pr. 48, proj. M. Lalewicz, 
1909 r.

tie, nieco niższe i wysunięte do przodu, ożywione są w pierwszej kondygnacji 
płytkimi, półkolistymi ryzalitami. Delikatny i oszczędny empirowy detal uzupełnia 
kompozycję, którą można zaliczyć do najlepszych realizacji petersburskich tego 
okresu.

Motyw półkoliście zamkniętych arkad wspartych na parach kolumn pojawi! się, 
jako element porządkujący elewacje pierwszego piętra, jeszcze w kilku innych bu
dowlach Lalewicza. W pochodzącym z 1912 r. projekcie narożnej kamienicy By- 
chowskiego przy Kamiennoostrowskim prospekcie 9 w Petersburgu arkady te, tym 
razem jako ślepe w układzie po trzy, pojawiają się w części narożnej i środko
wych partiach ścian bocznych, na przemian z płytkimi ryzalitami wyodrębnionymi 
boniowaniem24. Kilka lat poz'niej, w zrealizowanym w 1915 r. projekcie domu to
warzystwa „Trieugolnik” w Moskwie (Marosiejka 12), Lalewicz użył motywu takich 
samych pięciu arkad, tym razem przeszklonych i obejmujących trzy kondygnacje. 
Podobnie jak i w dwóch poprzednich realizacjach, elewacje wieńczyła masywna

24 „ Jeżegodnlk Obszcziestwa A rchitiektorow - Chudożnikow” 1912, s. 76, 78.
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II. 8. Dom towarzystwa „Trieugolnik” w Moskwie, Marosiejka 12, proj. M. Lalewicz, 
1915 r.
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II. 9. Kamienica Pokotilowoj w Petersburgu, Kamiennoostrowski pr. 18, proj. M. 
Lalewicz, 1912 r.

gładka attyka25 (il. 8).
W projekcie kamienicy Pokotilowoj, na Kamiennoostrowskim prospekcie 18, z 

1912 r. Lalewicz zastosował inny element artykulacji elewacji26 (il. 9). Zachowując 
chętnie stosowaną i w innych projektach zasadę kompozycji fasady, według której 
partię środkową ujmuje para niższych, silnie wyodrębnionych ryzalitów, architekt 
użył wielkich boniowych lizen, opinających pierwsze trzy kondygnacje kamienicy. 
W podobny sposób w wiele lat później Lalewicz skomponował elewacje w projekcie 
Państwowego Banku Rolnego w Warszawie.

Najsłynniejsze rosyjskie dzieło Lalewicza, dzięki któremu zyskał on sławę 
i do dziś wymieniany jest w niemal wszystkich światowych opracowaniach 
uwzględniających sztukę rosyjską, to dom towarowy Mertensa na Newskim pro
spekcie 21. Projekt powstał w 1912 r., zrealizowany zaś został w 1913 r.27 (il. 10). 
W domu Mertensa ściana frontowa zredukowana została do minimum. Pierwsze 
cztery kondygnacje wypełnia niemal w całości szkło i delikatna stalowa konstrukcja 
oprawiona w smukłe, kompozytowe kolumny, dźwigające półkoliście zamknięte ar
kady z dekoracyjnymi plasokrzeźbami w kluczach. Dopiero ostatnia kondygnacja to 
konwencjonalna murowana ściana z na przemian pojawiającymi się prostokątnymi 
oknami i płaskorzeźbionymi plycinami. Całość , podobnie jak i w innych dziełach 
Lalewicza, wieńczy masywna gładka attyka.

25„ Jeżegodnik Obszcziestwa A rchitiektorow -C hudażnikow ” 1916, s. 55-56.
26„ Jeżegodnik Obszcziestwa Architiektorow -Chudożnikow ” 1912, s. 77-78.
27„ Jeżegodnik Obszcziestwa A rchitiektorow -C hudażnikow ” 1912, s. 79-82.
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II. 10. M. Lalewicz, projekt domu handlowego Mertensa w Petersburgu, Newski pr. 21, 
1912 r.



DZIAŁALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MARIANA LALEWICZA 127

*T
~.~

 ‘Z
TO

II. 11. Kamienica w Petersburgu, Pantelejmonowska 7, proj. M. Lalewicz, 1913 r.
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Znakomita, pełna ekspresji kompozycja tej budowli, odważna konstrukcyjnie i 
rewolucyjna w petersburskim środowisku architektów, nie jest jednak pozbawiona 
historyzującego detalu. Detal ten pojawia się wszakże dopiero na wysokości piątej 
kondygnacji i nie gra znaczącej roli w całej kompozycji. Lalewicz nigdy więcej w 
swych następnych pracach nie wrócił do tego świetnego dzieła i nigdy bezpośrednio 
nie wykorzystał doświadczeń w operowaniu ażurowymi konstrukcjami i wielkimi 
szklanymi powierzchniami.

Następne projekty Lalewicza coraz wyraźniej nawiązują do tradycji klasycy- 
stycznej i coraz mniej w nich owej modernistycznej oszczędności detalu. W 
pochodzącej z 1913 r. petersburskiej kamienicy na Pantelejmonowskiej 7 archi
tekt zacytował motyw kilkakrotnie pojawiający się w twórczości Palladia28 (il. 11). 
Środkowe trzy osie, do wysokości czwartej kondygnacji opinają kompozytowe 
pólkolumny zwieńczone odcinkami belkowania i wyłamującym się gzymsem, na 
którym ustawiono na osiach kolumn pełnoplastyczne rzeźby figuralne. Pozostałe 
partie fasady potraktowane zostały skromniej, dekorowane głównie boniowaniem i 
artykułowane ślepymi, półkoliście zamkniętymi arkadami.

Pochodzący z tego samego roku konkursowy projekt gmachu Petersburskiego 
Gubernialnego Towarzystwa Kredytowego, za który Lalewicz otrzymał II nagrodę 
przywodzi na myśl jego późniejsze, polskie realizacje29 (il. 12). Bardzo kla
syczny, czteropiętrowy gmach, we wszystkich kondygnacjach pokryty delikatnym 
bon.owaniem, na parterze przepruty półkoliście zamkniętymi otworami, ma partię 
środkową silnie wyróżnioną wielkimi, obejmującymi trzy środkowe kondygnacje, 
pólkolurpnami dźwigającymi belkowanie.

Następne, pochodzące z lat 1913 - 1916 prace wydają się kontynuować przyjętą 
przez Lalewicza koncepcję coraz bardziej konwencjonalnego traktowania motywów 
klasycystycznych, odchodzenia od modernistycznych eksperymentów na rzecz neo- 
empirowych kompozycji, niemal kalkujących budowle o sto lat wcześniejsze. Doty
czy to, na przykład, dwóch zaprojektowanych przez niego willi. Pierwsza powstała 
w 1913r. na zamówienie Mertensa na Kamiennym Ostrowie w Petersburgu30. 
Symetryczna w planie, otoczona niewielkim ogrodem, we wszystkich elewacjach 
ożywiona różnego kształtu ryzalitami, głównie półkolistymi w planie, dekoro
wana boniowaniem i jońskimi pólkolumnami, zwieńczona kostkowym gzymsem, 
trójkątnymi tympanonami i gładkimi attykami, mieści się w empirowym schemacie 
niemal idealnie.

Druga, to letnia willa zaprojektowana dla L. Kerstena w Kujarvi (Karelia) i 
wzniesiona przed 1916r.31 (il. 13). Budowla ta była drewniana, niemniej La
lewicz zastosował w niej formy pochodzące całkowicie z repertuaru architektury 
murowanej. Wydatny, trójosiowy ryzalit od frontu, opięty jońskimi pilastrami i 
zwieńczony trójkątnym przyczółkiem z termalnym oknem nadawał willi charak-

28„ Jeżegodnik Obszcziestwa A rchitiektorow -C hudożnikow ” 1913, s. 132-133.
29„Zodczij” 1913, R .X L II, tab l. 73.
30„ Jeżegodnik Obszcziestw a-A rchitiektorow -Chudażnikow ” 1913, s. 132, 137.
3'„ Jeżeg o d n ik  Obszcziestwa A rchitiektorow -C hudożnikow ” 1916, s. 53-55.
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II. 12. M. Lalewicz. Projekt gmachu Petersburskiego Gubernialnego Towarzystwa 
Kredytowego, M. Lalewicz, II nagroda na konkursie, 1913 r.

ter ziemiańskiej siedziby. W elewacji ogrodowej opilastrowana trój osiowa partia 
środkowa ożywiona była parterowym, półkolistym w planie ryzalitem. Także par
terowe partie boczne przeprute były półkoliście zamkniętymi oknami, wieńczyły je 
zaś balustradowe attyki. Nad budowlą górowała niewielka, kryta płaską kopulą 
rotunda-latarnia, oświetlona okulusami. Wszystkie detale architektoniczne pod
kreślone były jasnym kolorem farby skontrastowanej z ciemnym tłem ścian.

Także inne budowle Lalewicza z ostatnich lat pobytu w Rosji nie mają już tej 
świeżości i polotu, z jakim zaprojektował on dom handlowy Mertensa. Projekt 
gmachu oddziału Banku Syberyjskiego w Moskwie z 1916 r. jest konwencjonalny, 
pozbawiony lekkości i fantazji. Prosta bryła o rustykowanej pierwszej kondygnacji, 
przeprutej półkoliście zamkniętymi arkadami i analogicznie artykułowanym piętrze, 
gdzie w miejsce rustyki pojawia się delikatne boniowanie, robi wrażenie bardzo 
surowej i monotonnej.

Surowy klasycyzm operujący boniowaniem w pierwszej i wielkim porządkiem 
w wyższych kondygnacjach, został zastosowany także w budynku Domu Miej
skiego (na Kronwerkskitn prospekcie w Petersburgu), który powstał w 1916 r. przy
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II. 13. Willa L. Kerstena w Kujarvi, proj. M. Lalewicz, 1915 r.

współpracy Lalewicza z Peretiatkowiczem32. Podobnie Lalewicz zaprojektował ze
spół szpitala i domu opieki dla rosyjskiego Instytutu Opieki nad Matką i Dzieckiem 
w Petersburgu33. Monotonię tej budowli potęguje jeszcze ogrom założenia, przez co 
dzieło to zupełnie pozbawione jest wdzięku jego wcześniejszych prac. Docenić nato
miast wypada znakomite rozwiązania funkcjonalne, zastosowane w tym projekcie, 
możliwe dzięki doświadczeniu, jakie Lalewicz zdobył podczas podróży specjalnie 
przedsięwziętej w tym celu.

Poza wymienionymi wyżej budowlami Lalewicz pozostawił po sobie w Rosji 
wiele innych, mniej znaczących realizacji i projektów kamienic, szpitali, szkół i 
fabryk34.

32„Jeżegodnik  Obszcziestwa A rchitiektorow -C hudożnikow ” 1916, s. 62-64.
33„ Jeżegodnik Obszcziestwa A rchitiektorow -C hudożnikow ” 1916, s. 58-59.
34 Lalewicz zbudował m .in .; zespół Krikowskiej szkoły rolniczej w powiecie Kiszyniowskim, zrea

lizowany p rzed  1915r.; w arszta ty  A .Szulca w P etersburgu , z 1914r.; budynki d la  fabryki K erstena 
w P etersburgu , ul. K rasnego K u rsan ta  27; p ro jek ty  domów d la  robotników  n a  ul. B atien ino j 9, z 
1914r.; konkursow y p ro jek t rosyjskiego b an k u  h an d lu  wewnętrznego, z 1914 r.; p ro jek t sądu  w Sa
ratow ie, z 1914r.; p ro jek t Alafuzowskiego szp ita la  z la t 1915-1916; p ro jek t pom nika nagrobnego, 
z 1916r.
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Wiele publikował35. Większość jego artykułów z tego okresu nie miała jednak 
charakteru wypowiedzi programowych. Wyjątkiem jest tu jedynie krótki tekst po
lemiczny Jeszczo o słylie napisany w odpowiedzi na artykuł Wasilija Kurbatowa. 
Poświęcony byl głównie problemowi ewolucji stylów i kształtowania się nowych 
form w architekturze. Lalewicz reprezentował pogląd o pewnej nieuchronności po
wstawania i odchodzenia kolejnych stylów i jalowości wszelkich teoretycznych prób 
kreowania stylów przyszłości.

Twórczość Lalewicza z okresu jego pobytu w Rosji jest zjawiskiem złożonym 
i nie poddającym się łatwo jednoznacznym interpretacjom. Pierwsze jego prace 
mają charakter eksperymentów i poszukiwań. Są rezultatem procesu edukacyjnego, 
jakiemu został poddany w tradycyjnej Akademii, w pracowni Leonida Benois i 
wpływów, jakie wywarła na niego architektura secesyjna przełomu wieków, którą 
miał okazję poznawać podczas swoich podróży i dzięki publikacjom.

Warto zauważyć, że wśród prac Lalewicza z lat 1901 - 1908 niemal zupełnie 
brak projektów operujących formami klasycystycznymi. Akademia Sztuk Pięknych, 
kształtując u architekta zamiłowanie do stylów przeszłości, spowodowała, że Lale
wicz równie łatwo i chętnie stosował motywy gotyckie, czy barokowe, co renesan
sowe lub islamskie. Dopiero renesans klasycyzmu około 1910 r. zadecydował o 
ostatecznym wykrystalizowaniu się stylu Lalewicza. Znany ze swej twórczości w 
Polsce jako nieprzejednany klasycysta „głuchy na świat form bardziej ’nowocze
snych’ ” , zawsze traktowany był jako reprezentant „klasyki najbardziej w swym 
akademizmie ’czystej’ ” ,36. Tymczasem wpływ „akademizmu” na jego twórczość 
ma raczej znaczenie pośrednie, jako czynnika kształtującego łatwość w operowaniu 
formami historycznymi i utrwalającego szacunek dla antyku. Natomiast jego styl -  
sposób kształtowania bryły, operowania palladiariskimi motywami porządkującymi 
elewacje, zasób empirowych detali architektonicznych -  a więc wszystko, co od- 
nalez'c można w poz'nych, polskich pracach Lalewicza, zostało ukształtowane przez 
kontakt z architekturą Petersburga, zarówno tą klasycystyczną, jak i współczesna, 
mu neoklasycystyczną.

Twórczość Lalewicza z dwudziestolecia międzywojennego nosi już cechy sko
stnienia. Architekt w tym okresie niewiele nowego wniósł do swoich projektów, 
powtarzając rozwiązania powstałe w rosyjskim okresie jego działalności. Dlatego 
też ten pierwszy okres ma dla dzieł Lalewicza decydujące znaczenie. Nie wolno rów
nież pominąć roli, jaką odegrała twórczość tego architekta w rozwoju architektury w

35M. L a l e w ic z ,  Jeszczo o słylie, „Zodczij” 1908, R .XXX VII, n r  15, s. 133-134; 
I d e m ,  Istorija  architiektury w sw iazi z isłoriej izjaszcznych iskusstw , SP b  1 9 0 8 ;Id em , Ob 
architiekturno-chudożestw iennoj razrabotkie m ostow  i drugich podobnych soorużenij w gorodach, 
T rudy IV sjezda russk ich  zodczich, SP b  1911, s. 1-4; I d e m ,  Dom pietierburgskogo posol- 
stwa, „P ie tierbu rgskaja  G aze ta” 1913, 2 0 /1 , n r  19; I d e m ,  K rikowskaja sielskochoziajstwien- 
naja szkoła K isziniewskago ujezdnago ziem stw a, „Zodczij” 1915, R .X LIV , n r  4, s. 43-44; 
I d e m ,  L .L . Chojnowski, „ Jeżeniedielnik A rchitiekturno-C hudożestw iennyj” 1917, R. 4, n r  18- 
20, s .101-105; I d e m ,  Po woprosu izdanija objazatielnych postanowieni] po słroiłielnoj czasłi, 
„A rchitiekturno-C hudożestw iennyj Jeżeniedielnik” 1917, n r  25 /29 , s. 129-130.

36A. O l s z e w s k i ,  Nowa form a  w architekturze polskiej 1900-1925, W arszawa 1967, s.132.
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Rosji. Lalewicz nie tylko czerpał inspirację z architektury petersburskiej, ale także 
ją kształtował. Od czadów Rudolfa Zelaziewicza, który wzniósł wiele znaczących 
budowli w tym mies'cie w 40-ych latach XIX wieku, był pierwszym Polakiem o tak 
wielkim wpływie na obraz Petersburga i obok Mariana Peretiatkowicza jedynym, 
który kiedykolwiek taką pozycję osiągnął.
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Jerzy K umaniecki
Warszawa

REPATRIACJA POLAKÓW PO WOJNIE 
POLSKO-RADZIECKIEJ W LATACH 1921-1924

P olsko-radziecki traktat pokojowy podpisano na uroczystym posiedzeniu dnia 
18 marca 1921 r. w Pałacu Czarnogłowców w Rydze. Tym aktem został zamknięty 
pewien historyczny okres kontaktów polsko-rosyjskich, które w ciągu ostatnich stu
leci układały się jak najgorzej. Wyniesione z okresu rządów Rosji carskiej urazy 
również w późniejszych czasach wpływały na stosunki polsko-radzieckie. W Rosji 
Radzieckiej natomiast zakończenie tej wojny oznaczało cios dla zwolenników rewo
lucji permanentnej -  bitwa warszawska powstrzymywała jej pochód na najbliższe 
ćwierćwiecze.

Spróbujmy więc zrobić bilans zysków i strat, jakie ten układ przyniósł za
równo Polsce, jak i jej wschodniemu sąsiadowi. Jako wspólny obustronny zysk 
należy zapisać przede wszystkim definitywne ustalenie granic, przez co usunięta 
została bezpośrednia przyczyna konfliktu. Spokój na granicy zachodniej pozwoli! 
Rosji skoncentrować wszystkie siły do walki z ostatnim bastionem kontrrewolucji 
na południu kraju, a Polsce z większym spokojem oddać się sprawom plebiscytu 
na Śląsku Górnym, oraz uregulowaniu stosunków z Wolnym Miastem Gdańskiem. 
Rosja zyskiwała uznanie Ukraińskiej i Białoruskiej Republik Radzieckich, Polska 
desinłeressement Rosji w sprawie Galicji Wschodniej. Układ ten stwarzał, rów
nież podstawy do zbliżenia obu stron na polu ekonomicznym, był więc pierwszym 
krokiem do normalizacji stosunków między dwoma sąsiadującymi krajami.

Zawarcie pokoju ryskiego równie korzystnie dla obu stron postrzegane było 
na arenie międzynarodowej. Polska przez samodzielne dojs'cie do porozumienia 
z rządem radzieckim, przekreśliła przede wszystkim zobowiązania podjęte w Spa, 
które przekazywały rozstrzygnięcie wszystkich aktualnych wówczas spraw polskiej 
polityki zagranicznej w ręce Anglii, w zamian za pośrednictwo Lloyd George’a w 
sprawie rokowań pokojowych polsko-radzieckich. Na skutek samodzielnego aktu 
politycznego Polska uzyskała definitywne uznanie granic wschodnich przez bez
pośrednio zainteresowanego sąsiada i przez to uniezależniła się zasadniczo od de
cyzji Konferencji Ambasadorów, której pozostała już tylko formalna akceptacja 
porozumienia. Rząd rosyjski przez podpisanie układu pokojowego z kolejnym i 
to największym terytorialnie sąsiadem z zachodu, zyskał uznanie de facto i de 
iure państwa radzieckiego przez Polskę, co ustalało do pewnego stopnia pozycję 
Rosji w stosunkach międzynarodowych oraz ułatwiało jej rozwijanie kontaktów i
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stosunków gospodarczych. Obok tych pozytywnych stron miał traktat dla obu 
państw i swoje cienie. Polska zrezygnowała ze swych historycznych pretensji do 
ziem, które do czasów rozbiorów wchodziły w skład Rzeczypospolitej oraz prze
kreślała realizację koncepcji federalistycznej. Rosja natomiast rezygnowała z części 
terytoriów o przeważającej liczbie ludności ukraińskiej i białoruskiej, które na zasa
dzie kompromisu zostały przyznane Polsce. Ponadto rząd radziecki wziął na siebie 
ciężar spłat z tytułu zobowiązań rozrachunkowych. Trudności w zrealizowaniu tych 
zobowiązań, obok spraw narodowościowych, od początku położyły się cieniem na 
stosunkach polsko-radzieckich. W konsekwencji wynikłych stąd zadrażnień doszło 
z czasem ze strony radzieckiej do sugestii rewizji postanowień traktatowych.

Traktat ryski został poprzedzony podpisaniem tzw. pokoju preliminaryjnego w 
dniu 12 paz'dziernika 1920 r. W tej umowie o przedwstępnych warunkach pokoju1 
między Polską a radzieckimi republikami Rosji i Ukrainy wśród wymienionych po
stanowień, które miały stanowić podstawę porozumienia, tylko sprawy suweren
ności państwa, nieinterwencji oraz granic zostały sformułowane w sposób defini
tywny i wiążący w artykułach I i II. Inne, ogólnie wypunktowane zagadnienia 
miały zostać sprecyzowane w traktacie pokojowym. Odrębnie została potrakto
wana sprawa repatriacji jeńców i zakładników. W myśl postanowień preliminaryj- 
nych obie układające się strony zobowiązały się zawrzeć natychmiast po podpisaniu 
umowy preliminaryjnej oddzielny układ, powierzając jego realizację powołanym w 
tym celu komisjom mieszanym.

Mocą tego postanowienia sprawa repatriacji znalazła się na wokandzie konfe
rencji pokojowej w Rydze i została włączona w tok spraw traktatowych ujmo
wanych jako całość, w której równolegle i we wzajemnym powiązaniu rozważane 
były sprawy wojskowe, terytorialne, odszkodowań i jeńców. W związku z tym 
„natychmiastowe” wprowadzenie w życie postanowień o repatriacji okazało się ilu
zoryczne, gdyż -  jak zaznaczono -  było uzależnione od wielu nie związanych z 
nim bezpośrednio zagadnień, a nawet od przerw w obradach w Komisji Głównej 
czy podkomisjach. Pierwsza taka przerwa, i to miesięczna, miała miejsce zaraz po 
zawarciu układu preliminaryjnego, gdyż posiedzenia wznowiono dopiero 17 listo
pada. Wtedy to została wybrana podkomisja dla wymiany jeńców i zakładników2. 
Ze strony polskiej przewodniczącym został Edward Zalewski, ze strony radziec
kiej Iwan Lorenc. Opracowanie układu zajmowało wiele czasu na skutek koniecz
ności uzgodnienia wielu wyłaniających się w trakcie opracowywania układu kwe
stii, np. sprecyzowania rozmaitych kategorii osób uprawnionych do repatriacji, 
czy też zagadnień ekonomiczno-finansowych związanych z wywozem ich mienia, a 
zwłaszcza inwentarza żywego czy martwego, co pod względem gospodarczym od
grywało dużą rolę. Na płaszczyźnie wzajemnych ustępstw dyskusje toczyły się 
przeważnie całkiem na innym polu. Stronie radzieckiej zależało ze względów poli
tycznych na przedłużeniu terminu wypowiedzenia rozejmu z trzech na sześć tygodni

1 D okum enty i m ateriały do historii stosunków  polsko-radzieckich, t .I I I ,  W arszaw a 1964, s.465-
472.

2J. D ą b s k i ,  Pokój ryski, W arszaw a 1931, s.131.
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i za uzyskanie na to zgody gotowa była wydać natychmiast jeńców i repatriantów3. 
„W czasie dyskusji na ten temat przewodniczący radzieckiej delegacji Adolf Joffe 
użył argumentu, że nie chce wcześniej podpisać układu o repatriacji, aby nie dostar
czać Piłsudskiemu żołnierzy do zaatakowania Rosji”4. Tymczasem przewodniczący 
delegacji polskiej Jan Dąbski sprawę przedłużenia tego terminu łączył ze sprawami 
ekonomiczno-finansowymi, a zwłaszcza wypłaty złota. W związku z tym repa
triacja jeńców wojennych i zakładników ciągle wisiala w powietrzu, mimo że w 
połowie grudnia główne zasady układu, przy nieznacznych tylko różnicach, były 
już uzgodnione5.

Wskutek nieustępliwego stanowiska przewodniczących obu rokujących stron 
sprawa repatriacji przeciągała się aż do 24 lutego 1921 r., kiedy to osiągnięto wre
szcie kompromisowe porozumienie w sprawie wypłaty Polsce złota i przedłużenia 
terminu wypowiedzenia rozejmu. Wtedy już nic nie stało na przeszkodzie podpisa
niu jeszcze tego samego dnia układu o repatriacji6, który został utrzymany w mocy 
przez Traktat Pokojowy z 18 marca 1921 r. W traktacie tym, jako uzupełnienie 
układu o repatriacji, uregulowano w artykule VI oddzielnie sprawę opcji dla spe
cjalnej kategorii osób. Według ustaleń Walentyny Najdus7 w trakcie wojny polsko- 
radzieckiej przeprowadzono w Rosji spis ludności, w wyniku którego ludność naro
dowości polskiej zamykała się liczbą 510 891 osób. Dane te były o dwa i pół raza 
niższe od liczby ludności polskiej zamieszkującej te tereny w 1914 r. Biuro Polskie 
przy KC RKP(b) oceniało liczbę stałej ludności polskiej w dniu 1 lutego 1921 r. na 
3 miliony osób.

Przewlekanie przez kilka miesięcy sprawy zasadniczo uznanej za pilną i 
„natychmiastową” było pierwszym niepokojącym sygnałem, który wskazywał na 
to, że postanowienia traktatowe mogą być ze względów politycznych naruszane i 
niedotrzymywane. Na razie jednak sprawy repatriacji mogły ruszyć z miejsca. W 
pierwszym rzędzie należało ukonstytuować dwie mieszane komisje repatriacyjne -  
jedną w Moskwie, drugą w Warszawie. Każda komisja składała się z dwu dele
gacji wyznaczonych przez oba rządy, a każda delegacja z trzech członków, dwóch 
zastępców oraz personelu pomocniczego. Komisje te miały opracować szczegółową 
instrukcję na podstawie układu, który określał kompetencje członków komisji mie
szanych, powierzając im nadzór i kontrolę nad jej prawidłowym wykonaniem. Do 
czasu utworzenia komisji mieszanych do opieki nad repatriantami dopuszczono 
organizacje Czerwonego Krzyża.

Układ określał dokładnie poszczególne kategorie osób uprawnionych do repatria
cji, dzieląc je na jeńców wojennych, cywilnych, zakładników, osoby internowane, 
wygnańców i uchodźców. Określał również icli prawo do dostatecznego utrzymania 
lub pracy zarobkowej do chwili repatriacji. Zapewniał tym osobom prawo zabrania 
ze sobą mienia w ściśle wyznaczonych ilościach. Na państwa wymieniające repa-

3 Ibidem, s.139, 179.
4A. L a d o ś ,  K artk i z  pam iętnika, t .I  (m ps w p osiadan iu  J.K um anieckiego), s.181.
5J. D ę b s k i ,  op.cit., s. 159, 162, 173-174.
6D okum enty i m ateria ły..., t .I I I ,  s .551-565.
7W . N a j d u s ,  Lewica polska w K raju Rad 1918-1920, W arszaw a 1971, s.412-414.
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triantów nakładał obowiązek dostarczania komisjom niezbędnych materiałów i środ
ków, które ułatwiłyby im działanie. Zapewniał również członkom Komisji prawo 
wstępu do obozów, więzień, szpitali i innych miejsc pobytu osób podlegających 
repatriacji. Zadania organizacyjne polegały przede wszystkim na rejestracji tych 
osób według opracowanego formularza. Rozplanowano również terminy i kolejność 
repatriacji dla poszczególnych kategorii.

Pierwszeństwo przyznano jeńcom wojennym, którym powrót do kraju należało 
zorganizować jeszcze przed sformułowaniem komisji mieszanych, a w każdym razie 
nie później niż w dziesięć dni po podpisaniu układu z 24 lutego 1921 r.

Po utworzeniu komisji mieszanych pierwszeństwo przysługiwało jeńcom cywil
nym i osobom internowanym oraz zakładnikom, a dopiero w następnej kolejności 
optantom, którzy zasadniczo mogli być repatriowani po wyczerpaniu kontyngentu 
poprzednich kategorii. W akcji repatriacyjnej można więc wyróżnić te dwie fazy. 
Faza repatriacji jeńców wojennych kończy się praktycznie z rokiem 1921, gdyż w 
obozie w Strzałkowie zostało tylko około 1000 jeńców radzieckich, których odesłano 
w lutym 1922 r., niezależnie od powrotu reszty jeńców polskich.

Określony został również tygodniowy kontyngent repatriantów, przesyłanych 
do punktów odbiorczych. Punkty te mieściły się w Zdołbunowie na linii kolejowej 
Równe -  Szepietówka oraz w Stolpcach na linii Baranowicze -  Mińsk. Ustalony 
kontyngent nakładał na wysyłające państwa obowiązek dostarczania do punktów 
odbiorczych nie mniej niż 4 tysiące osób tygodniowo, wliczając w to jeńców wo
jennych, przy czym liczba ich nie mogła być mniejsza niż 1500 osób. Układ prze
widywał również warunki, w jakich miał się odbywać przewóz oraz wymiana repa
triowanych. Z obu stron punktów odbiorczych powinny były być urządzone baraki 
i stacje sanitarno-żywnościowe.

Przed przystąpieniem do samej akcji repatriacyjnej oba państwa musiały po
wierzyć jej organizację specjalnym organom oraz przygotować bazę techniczną. Po 
stronie polskiej za całość akcji repatriacyjnej początkowo odpowiadał nadzwyczajny 
komisarz do spraw repatriacji Władysław Grabski, któremu podlegał Państwowy 
Urząd do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników8. W RFSRR Rada 
Pracy i Obrony podjęła w kwietniu uchwałę zobowiązującą komisariaty ludowe 
komunikacji, obrony i zaopatrzenia do zapewnienia niezbędnych warunków dla 
przeprowadzenia repatriacji ludności cywilnej i jeńców wojennych. Organizacyjną 
stronę tego bardzo trudnego przedsięwzięcia przyjął Centralny Urząd Ewakuacyjny 
RFSRR -  Centrowak9.

Pierwsze posiedzenie Komisji Mieszanej Polsko-Rosyjsko-Ukraińskiej do Spraw 
Repatriacji odbyło się w Warszawie. Na czele delegacji polskiej stal Stanisław 
Korsak, radzieckiej przewodniczył E.N. Ignatow10.

8Archiw um  A kt Nowych (dalej -  AAN), P rezyd ium  R ady M inistrów (dalej - PR M ), t.
25728/21; „M onito r Polski” z 12 IV 1921, kom unikat B iu ra  Prasow ego MSZ w sprawie realizacji
uk ładu  o repatriac ji.

9 D okum enty i m ateria ły..., t. IV, W arszawa 1965, s. 14, 112; C entralnyj G osudarstw iennyj
W ojenno-Istoriczeskij Archiw (dalej -  C G W IA ), f. 13554, op. 11, d. 206, 1. 29.

10„M onitor Polski” z 29 IV 1921.
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Radziecka delegacja w Komisji Mieszanej miała czuwać nad repatriacją 80 000 
jeńców wojennych i około 30 000 internowany cli obywateli radzieckich11. Polska de
legacja, która przybyła do Moskwy 24 kwietnia miała objąć ewidencją oraz otoczyć 
opieką około 40 000 jeńców wojennych i około pól miliona repatriantów innych ka
tegorii. Obozy jenieckie znajdowały się głównie w Rosji centralnej i na Syberii; na 
Ukrainie było tylko około 3000 jeńców* 12. Spis miejscowos'ci i obszarów, skąd miano 
repatriować obywateli polskich, może dać tylko w przybliżeniu pojęcie o zakresie 
prac i trudnościach, jakie czekały polską delegację repatriacyjną 13 . Warunki, w 
jakich musiała ona pracować, negatywnie ocenił wiceminister Stefan Dąbrowski. 
Członkowie komisji nie mieli ani pełnych materiałów, ani dostatecznych środków 
technicznych i transportowych, aby pokonać olbrzymie przestrzenie, które należało 
przemierzyć dla ustalenia miejsca pobytu, liczby i pochodzenia osób podlegających 
repatriacji14.

Ponieważ na członków komisji mieszanych spadał również obowiązek otocze
nia opieką jeńców i repatriantów oraz udzielania im pomocy materialnej w postaci 
odzieży, żywności i leków, członkowie delegacji musieli wizytować obozy dla jeńców 
i osób internowanych, więzienia i szpitale. Raporty przez nich składane świadczyły 
o strasznych warunkach, w których ludzie ginęli z wycieńczenia i chorób zarówno 
w obozach polskich, jak i radzieckich15. Relacje delegatów radzieckich, którzy uzy
skali dostęp do obozów jenieckich na terytorium Polski (w miejsce zlikwidowanej 
Misji Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża) były alarmujące16. W obozach 
jenieckich i dla internowanych znajdujących się w Tucholi, Strzalkowie, Dąbiu i Ba
ranowiczach, na skutek ciężkich warunków życiowych i niehumanitarnego stosunku 
administracji obozowej do jeńców, śmiertelność wśród nich była bardzo wysoka. 
Wedle obliczeń radzieckich w ciągu dwóch lat na ogólną liczbę 130 tysięcy zmarlo 
60 tysięcy17.

Znajdowało to wyraz zarówno w wymianie pism protestacyjnych między dele
gacjami, jak i w notach ludowego komisarza spraw zagranicznych Gieorgija Czi- 
czerina. Protestowano nie tylko przeciw nieludzkim warunkom, ale i przenoszeniu 
jeńców wojennych do obozu internowanych. Dla zabezpieczenia się przed podob-

l ł „R zeczpospolita” z 26 VII 1921.
12Pierwsze posiedzenie kom isji odbyło się 28 IV 1921 r. „M onito r Polski” z 29 IV 1921, kom u

n ikat B iura  Prasow ego MSZ.
13Spis miejscowości i obszarów, skąd repatriow ano obozy jenieckie od  m arca  do października 

1921 r.: B riańsk, B uzuluk, C harków , Czernihów, C arycyn, K azań, Zagłębie Donieckie, Obwód 
Doniecki, G roznyj, Homel, Irkuck, K ostrom a, Jarosław , Kazali, Kijów, K rasnojarsk , K aługa, Ku- 
źnieck, M oskwa, M ińsk, M urm ańsk, Moliylów, Niżnyj-nowogród, Nowonikolajewsk, Oriel, O ren
burg , Orsza, Om sk, P io trogród , Pugaczew , Polock, Poltaw a, Perm , R iazań, R ybińsk, Rostów, 
Sam ara, Saratów , Sierpucliów, Szepietówka, Sm oleńsk, Sym birsk, Syzrań, Tula, Ural, W oroneż, 
W itebsk.

14„R zeczpospolita” z 26 V II 1921.
15„R obo tn ik” z 18 V II 1921.
16Rosja sowiecka a Polska, 1921, s. 65-68; D okum enty i m ateria ły..., t. IV, s.35-36; C entralnyj 

Partijny j Archiw In s t i tu ta  M arksizm a-Leninizm a pri CK KPSS (dalej — CPA IM L), f. 63, op. 1, 
d. 193, 1. 46-47, 58. Pism o delegacji rosyjsko-ukraińskiej do delegacji polskiej.

D okum enty W nieszniej P olitik i SSSR , t. IV, Moskwa 1960, s.318, (dalej -  D W P).
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nymi wypadkami zagrożono nawet wstrzymaniem transportów z polskimi jeńcami 
z Tuły18 O ciężkiej doli internowanych w Strzałkowie i w innych obozach świadczą 
nie tylko protesty radzieckie, ale i polskie dokumenty19. Z pisma przewodniczącego 
delegacji polskiej Stanisława Korsaka do prezesa Rady Ministrów, w którym zo
stały przedstawione ciężkie warunki w obozach jenieckich, wynikało, że Minister- 
swo Skarbu nie udzieliło niezbędnych środków finansowych, wskutek czego obozy 
nie otrzymywały dostatecznej ilości żywności i opalu. Stan ten w miarę zbliżania 
się zimy stale się pogarszał i tak np. na listopad i grudzień dostarczono do obozu 
w Strzałkowie tylko jeden wagon węgla zamiast przewidzianych sześćdziesięciu. 
Ciężkie warunki obozowe potwierdzał również szef Oddziału II Sztabu Generalnego 
WP ppłk. Ignacy Matuszewski, który w związku z nagminnie powtarzającymi się 
ucieczkami z obozów jenieckich podawał jako ich przyczynę fatalne warunki, brak 
opalu, bielizny i ubrania, zle pożywienie oraz długie oczekiwanie na wyjazd do Ro
sji. Szczególnie ciężkie musialy być obozy w Tucholi, gdyż zmarlo tam około 22 
tysięcy jeńców z Armii Czerwonej20.

Nie lepiej było w polskich obozach jenieckich i obozach uchodźców na tery
torium Rosji. Oficjalne dane o położeniu polskich jeńców wojennych znajdujemy 
w komunikacie z sierpnia 1921 r.21 W wizytowanych obozach stwierdzano, obok 
prymitywnych warunków sanitarnych, brak ubrań, bielizny, butów, koców oraz 
niewystarczające racje żywnościowe, co w sumie wpływało na ogólne wyczerpanie 
internowanych i zwiększało śmiertelność. Rząd polski w swych protestach, poza 
zarzutami o brak dostatecznej troski i opieki nad obozami, wnosił zażalenie na 
trudności w przeprowadzaniu spisów repatriantów, powstałe na skutek słabej więzi 
delegacji z miejscami osiedlenia internowanych, na zbyt wolną repatriację oraz ogra
niczenie transportów z obszarów północnych, a zwłaszcza z Syberii.

W istocie sam proces repatriacji stanowił odrębną, bardzo bolesną sprawę, 
zaostrzającą stosunki między władzami obu państw, został bowiem użyty jako pew
nego rodzaju środek nacisku w rozgrywkach politycznych między nimi.

Zgodnie z układem o repatriacji pierwsze transporty jeńców wojennych powinny 
były zostać uruchomione już w marcu. Z zestawień cyfrowych za okres od marca 
do października 1921 r. wynika niezbicie, że akcja ta przebiegała niezgodnie z pla
nem, a liczby deklarowane przez stronę radziecką były wybitnie zaniżane22. W 
pierwszych trzech miesiącach, to jest w marcu, kwietniu i maju wysłano z Polski 
24 140 jeńców, podczas gdy z Rosji przybyło zaledwie 12 581, niemal dwa razy 
mniej. Zwolnienie tempa zostało zastosowane świadomie przez stronę radziecką i

18 240 jeńców w ojennych w D ąbiu  przeniesiono do kategorii internow anych, CPA IML, f. 63, 
op. 1, d . 193,1. 58. N ota  delegacji rosyjsko-ukraiński ej w M ieszanej Kom isji R epatriacyjnej do 
delegacji polskiej w Moskwie z 21 V II 1921 r.

19AAN, PR M , 9467/22, k . 2-8. P ism o przewodniczącego delegacji polskiej St. K orsaka do 
prem iera A. Ponikowskiego z 13 II  1922 r.

20C entra lne  A rchiw um  M inisterstw a Spraw  W ew nętrznych (dalej -  CA M SW ), W -W  59, d . 57.
21 „M onitor Polski” z 27 V III 1921.
22Zestawienie liczbowe akcji repatriacy jne j według kom unikatu  MSZ, „M onito r Polski” z 29 X

1921.
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stanowiło odbicie konfliktu powstałego w związku z przewlekaniem wymiany przed
stawicielstw dyplomatycznych. Ponieważ do 28 maja nie repatriowano do Polski 
przewidzianej w planie liczby jeńców cywilnych, repatriantów i osób internowanych, 
strona polska w drodze retorsji wstrzymała od tego dnia odprawę transportów je
ńców rosyjskich. Kryzys repatriacyjny został przełamany dopiero 15 czerwca, od 
tego dnia bowiem zaczęły ponownie napływać transporty radzieckie23. Termin 
przełamania kryzysu nie był przypadkowy, gdyż zbiegał się z datą 14 czerwca, 
kiedy to rząd radziecki wyraził zgodę na przyjęcie Tytusa Filipowicza w charak
terze przedstawiciela polskiego w Moskwie. Stwarzało to wówczas nadzieję na za
kończenie nieporozumienia dyplomatycznego między obu krajami i odbiło się au
tomatycznie na natychmiastowym zwiększeniu transportów jenieckich z RFSRR. 
W czerwcu po raz pierwszy też zarejestrowano zwiększenie liczby repatriowanych 
innych kategorii. Nie był to sporadyczny przykład oddziaływania konfliktów poli
tycznych na planowe przeprowadzenie repatriacji. W zmniejszającej się ponownie 
liczbie jeńców wojennych repatriowanych do Polski w lipcu, sierpniu i wrześniu 
można było znowu dopatrywać się powrotu fali napięcia, którego newralgicznym 
punktem było popieranie przez rząd polski kontrrewolucyjnych organizacji rosyj
skich na ziemiach polskich. Nie była to jedyna przyczyna; druga to żywiołowy 
kataklizm, który dotknął południowe obszary Rosji.

Jak wiadomo, zniszczenia wojenne i klęska suszy wywołały na tym obszarze 
tragiczną w skutkach klęskę głodu. Rząd radziecki, zdając sobie sprawę z roz
miarów i długotrwałych skutków tego kataklizmu, zwrócił się z początkiem sierp
nia z apelem do rządów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski o przyjmowanie w jak 
największej liczbie odsyłanych do tych państw jeńców wojennych, optantów i ucie
kinierów (bez różnicy przynależności narodowej), którzy znaleźli się w głodujących 
okręgach. Rząd radziecki chcial w ten sposób rozładować istniejące w tych rejo
nach zagęszczenie ludności24. W związku z tymi planami zaproponował rządowi 
polskiemu, aby zgodził się na przyjmowanie transportów wysyłanych tylko z obsza
rów dotkniętych głodem, co wiązałoby się oczywiście ze wstrzymaniem transportów 
z innych obszarów, jak np. z Syberii, i aby otworzył dodatkowy punkt odbiorczy 
na linii połockiej i na stacji Farinowo-Oriechowno. Przeprowadzając od razu w ten 
sposób zaplanowaną akcję, repatriowano do Polski w sierpniu tylko 1 786 jeńców 
wojennych oraz olbrzymią liczbę około 111 tysięcy ludności cywilnej różnej kate
gorii. Ta zaskakująca rząd polski masa uchodźców, nie objętych żadnym planem, 
zwiększona nie kontrolowaną falą tzw. samotioku (czyli uciekających na własną 
rękę), przyczyniła się dodatkowo do wzrostu napięcia politycznego między obu 
państwami.

Już w lipcu stwierdzono przechodzenie na stronę polską uchodźców, którzy nie 
mieli żadnego tytułu do obywatelstwa polskiego. Fakt ten stal się przedmiotem 
interpelacji posłów Związku Ludowo-Narodowego, którzy domagali się od rządu

23„M onitor Polski” z 3 V I 1921. Pism o przewodniczącego polskiej delegacji St. K orsaka do
delegacji rosyjsko-ukraińskiej z 28 V 1921 r.; D okum enty i m ateria ły..., t .  IV, s. 37-44. W yw iad
przewodniczącego delegacji rosyjsko-ukraińskiej E . Ignatów a d la  p ism a „W arszaw skij Golos” .

2‘ D W P, t .  IV, s. 258-259.
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zahamowania napływu obcych obywateli ze wschodu i potraktowania już osiedlo
nych w kraju jako czasowo tylko korzystających z prawa azylu i nie mających 
prawa do masowego osiedlania się w Polsce25. Ten fakt -  jak i wysianie do Polski 
w pierwszym rzędzie ludnos'ci niepolskiej26, całkowite wstrzymanie repatriacji jeń
ców wojennych, cywilnych i zakładników oraz nieprzygotowanie bazy przejściowej 
do przyjmowania tak wielkiej liczby repatriowanych -  skłonił rząd polski do zajęcia 
negatywnego stanowiska w stosunku do wprowadzanych już w życie zamierzeń ra
dzieckich. Rząd polski w odpowiedzi zażądał ścisłego przestrzegania planowanej 
repatriacji, która „... powinna być dokładnie przeprowadzona według planu prze
widzianego w umowie o repatriacji” . Nie godził się więc na otworzenie dodatko
wego punktu odbiorczego i na wstrzymanie repatriacji jeńców z innych terenów, a 
zwłaszcza z Syberii, ani na przyjmowanie samolioku, ponieważ było to niezgodne 
z układem o repatriacji. Gotów by! natomiast utworzyć dodatkowe ekspozytury 
delegacji polskiej do spraw repatriacji w okręgach, gdzie skupiać się będą masy 
głodujące, oraz zwiększyć liczbę repatriowanych w Baranowiczach do tysiąca ludzi 
dziennie, a w Równem do pięciuset27.

Poruszana przez stronę polską sprawa niewykonywania zobowiązań repatria
cyjnych przez rząd radziecki przyczyniła się do ostrego kryzysu we wzajemnych 
stosunkach. Rząd radziecki przerzucając -  nie bez pewnej racji -  odpowiedzial
ność za niedociągnięcia w akcji repatriacyjnej na stronę polską, wysunął również 
kontroskarżenie, powołując się na zatrzymanie 500 osób wymienionych na złożonej 
jeszcze w marcu 1921 r. liście wymiany indywidualnej. Zgodnie bowiem z do
datkowym protokołem do układu o repatriacji przewidziana była dodatkowa -  na 
podstawie każdorazowego porozumienia -  wymiana indywidualna osób, które na 
to wyrażą zgodę, i na których rządowi jednej ze stron specjalnie zależało. Fakt nie 
wydania 500 osób spowodował -  w fazie zaostrzającego się konfliktu -  wstrzyma
nie we wrześniu wysyłki transportów jenieckich z Rosji28. Niewspółmiernosć za
stosowanej represji -  wstrzymania transportów jenieckich z RFSRR, a zwłaszcza z 
Syberii, w stosunku do 500 osób z listy indywidualnej zatrzymanych w Polsce -  po
zwala i w tym wypadku przyjąć, że było to taktyczne posunięcie w trwającej przez 
wiele miesięcy rozgrywce politycznej. Taktyka ta okazała się dla ’■zadu radziec
kiego skuteczna, gdyż konflikt repatriacyjny znalazł swe rozwiązanie wraz z innymi 
w ugodzie zawartej przez przedstawiciela pełnomocnego RFSRR w Warszawie Lwa

25Sprawozdanie stenograficzne Sejm u R P , 28 V II 1921 r. W niosek nagły posłów ze Związku 
Ludowo-Narodowego o ochronie g ranic p rzed  napływ em  nadm iernej ilości obcych obyw ateli; ibi
dem, 27 II  1925 r. Przem ów ienie posła Tom asza P ry s tu p y  w spraw ie znacznej grupy ludności na  
ziem iach wschodnich nie posiadających  obyw atelstw a polskiego.

26CPA IM L, f. 63, op. 1, d. 193, 1. 62-63. Pism o naczelnika C entralnego U rzędu E w akua
cyjnego R FS R R  Stanisław a Pilaw skiego do Ludowego K o m isaria tu  Spraw  Zagranicznych; P ilaw 
ski stw ierdzał, że rządow i radzieckiem u tru d n o  je s t rozróżniać repatrian tów  według narodow o
ści. K om unikat „R osty” z 21 V 1924 p o d a je , że odsetek  Polaków wynosił 15-25% ogólnej liczby 
repatriantów .

27„M onito r Polski” z 13 IX  1921; „C zas” z 5 IX 1921; „R o b o tn ik ” z 25 IX 1921. „R obo tn ik” 
powątpiewał naw et, czy n iektórzy  pow racający w ogóle kiedykolwiek przebywali w Polsce.

28D W P, t. IV , s. 368.
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Karachana z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dąbskim 12 paz'dziernika
1921 r. Osoby z listy indywidualnej, przedłożonej przez rząd radziecki zostały jesz
cze w ciągu 1921 r., w liczbie 298, wydane bez ekwiwalentu ze strony radzieckiej, 
ponieważ delegacja polska w owym okresie nikogo nie zażądała29. Podobny wnio
sek o indywidualną wymianę 317 osób wpłynął znowu ze strony radzieckiej 6 lutego
1922 r. i został pozytywnie przyjęty w zamian za zgodę na wydanie spośród osób 
więzionych w Rosji takiej samej liczby z listy polskiej, wraz z ekwiwalentem za rok 
miniony30.

Po ugodzie Karachana z Dąbskim akcja repatriacyjna nadal masowo się toczyła 
z tą tylko różnicą, że przeważały już transporty z uchodz'cami i repatriantami. W 
paz'dzierniku 1921 r. Zasadniczo dobiegała końca repatriacja z obozów jenieckich; 
repatriowano do Polski 23 335, a z Polski do Rosji 65 797 jeńców. W Polsce, w 
obozie w Strzalkowie pozostało tylko około 1000 jeńców rosyjskich; niejako pew
nego rodzaju zastaw za nie zlikwidowane jeszcze na terytorium RFSRR polskie 
obozy jenieckie31. Jednakże już w lutym 1922 r. MSZ zgłosiło do Karachana goto
wość przeprowadzenia całkowitej repatriacji jeńców wojennych w celu zlikwidowa
nia wybuchających raz po raz zadrażnień, wyrażając jednocześnie przekonanie, że 
rząd rosyjski odeśle bez dalszej zwłoki żołnierzy polskich32. W myśl tych sugestii 
repatriacja wojskowa została przez obie strony w tym samym czasie zakończona.

Trudności z masową repatriacją istniały jednak nadal i wywoływały w dalszym 
ciągu sprzeciwy obu stron33. Wskutek zwiększonych transportów repatriacyjnych 
oraz na własną rękę napływających do punktów odbiorczych uchodźców, władze 
polskie podniosły, zgodnie z zapowiedzią, możliwość przyjmowania do 1000 osób 
dziennie w Równem i do 500 w Baranowiczach. Strona polska zdawała sobie sprawę 
z grozy położenia napływającej nieustannie fali uchodz'cow. Funkcjonowanie punk
tów repatriacyjnych wyglądało katastrofalnie. Na granicy nie było ani baraków, ani 
punktów sanitarnych i aprowizacyjnych mimo odpowiednich postanowień układu 
(art. XXIX)34. Również i po stronie polskiej zawodziła sprawność organizacyjna. 
Wobec braku dostatecznej ilości taboru kolejowego repatrianci musieli nieraz za
trzymywać się przez wiele dni w punktach odbiorczych. Pomocniczym punk
tem przelotowym zupełnie nie przystosowanym do pełnienia swoich funkcji było 
Kołosowo. Brakowało tam schronu przed deszczem i zimnem, także wody i miejsca 
na przygotowanie ciepłego pożywienia. W takich warunkach wegetowali ludzie źle 
odziani i głodni, dzieci najczęściej bose, 24 lub 48 godzin w szczerym polu czekając 
na transport w głąb kraju35. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy -  począwszy 
od marca 1921 r. -  przewieziono do Polski 282 276 osób cywilnych, przy czym na

29AAN, PR M , Protokoły, t. 20, s. 302-308.
30W. M aterski, Polsko-radziecka w ymiana w ięźniów politycznych w lalach 1921-1937, „7. Pola 

W alki” 1977, n r  1, s. 43.
31 „M onitor Polski” z 29 X 1921, n r  246.
32 D okum enty i m ateria ły..., t .  IV , s.142.
33„M onitor Polski” z 21 X I 1921 i z 9 X II 1921. P ism a delegacji polskiej.
34D okum enty i m ateria ły..., t. III , s.562.
35AAN, PR M , t. 160/22, k. 5. P ism o z 23 X I 1921 r.
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ostatnie trzy krytyczne miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień) przypada 261 079 osób. 
Z Polski odtransportowano w tym czasie tylko 2 tysiące osób cywilnych36. Również 
w tym wypadku organizacja okazała się niesprawna, decydującą rolę odegrały tu 
jednak warunki obiektywne: na skutek napływającej fali ze wschodu zmniejszyła 
się przelotowość w kierunku odwrotnym.

Us'wiadomiwszy sobie tę sytuację przewodniczący delegacji polskiej Stanisław 
Korsak pisał do premiera Antoniego Ponikowskiego: „Musimy to sobie jasno 
przedstawić i niezwłocznie przygotować aparaty odbiorcze, sanitarne i kontrolne 
zapewniające.. .sprężyste funkcjonowanie”37. Położenie repatriantów wywołało po
ruszenie w społeczeństwie, a zwłaszcza w Związku b. Zakładników, Jeńców Cywil
nych i Reemigrantów Polaków z Rosji i Ukrainy, którzy w piśmie do premiera do
magali się urządzenia szpitali polowych, wzmocnienia taboru kolejowego i przygo
towania dostatecznej ilości żywności38. Spełnienie tych postulatów było konieczne, 
gdyż sytuacja w miarę nadciągania zimy stawała się tragiczna. W Baranowiczach w 
zimie (styczeń 1922 r.) było przygotowanych miejsc na 9000 osób, a przebywało tu 
około 30 000; w Równem było 500 miejsc, a przebywało 9000 łudzi. Szerzyły się cho
roby zakaz'ne, dawał się we znaki brak urządzeń sanitarnych, rosła śmiertelność. W 
samych Baranowiczach zmarło w szpitalu 355, a poza opieką szpitalną 1135 osób39. 
Wobec ogromu zadań związanych z akcją repatriacyjną, na wniosek Nadzwyczaj
nego Komisarza do Spraw Repatriacji Władysława Grabskiego, zlikwidowano ten 
urząd, a na jego miejsce powołano specjalną Komisję Międzyministerialną, w skład 
której wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa 
Opieki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Naczelnego Nadzwyczajnego Komi
tetu do Walki z Epidemiami40.

Dla poprawienia warunków przyjmowania repatriantów Rada Ministrów wydala 
wiele zarządzeń. W związku z tym utworzono 16 stycznia 1922 r. nowy etap prze
jściowy w Dorohusku, jako filii Równego (na 4000 osób), oraz etapy w Sarnach i 
Białymstoku, jako rezerwy dla Równego i Baranowicz (na 3000 osób). Ponadto 
w ciągu pierwszego półrocza 1922 r. zwiększono ilość miejsc w Baranowiczach do 
15000, a w Równem do 150041. Decyzja ta była nader na czasie, gdyż tylko poprzez 
zbiorowy wysiłek i koordynację prac różnych instancji istniała możliwość opanowa
nia katastrofalnej sytuacji w punktach odbiorczych. Szczególnie potrzebne było 
włączenie do akcji Nadzwyczajnego Komitetu do Walki z Epidemiami, gdyż chorzy 
na tyfus plamisty i cholerę byli wysyłani z obozów bądź oddzielnymi transportami, 
bądź łącznie ze zdrowymi, co groziło zawleczeniem epidemii w głąb kraju42.

Przy poruszaniu tego problemu w rokowaniach podjętych w sprawie zawarcie

36„M onitor Polski” z 29 X 1921.
37 AAN, PR M , t. 160/22. Pism o do p rem iera  z 23 X I 1921 r.

Ibidem, t. 160/22. P ism o do prem iera  z 8 X II 1921 r.
39 Ibidem, P rotokoły, t. 18, k. 789-813. P rotokół z 66 posiedzenia R ady  M inistrów z 1 VI 1922r.
49 Ibidem.
41 „M onitor Polski” z 9 X II 1921; AAN, PR M , Protokoły, t. 18, k . 789-813; O zarządzeniach  

Rady M inistrów  z 1 VI1922-, „M onito r Polski” z 24 VI 1922.
42„M onitor Polski” z 16 I 1922 i z 18 III  1922.
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konwencji sanitarnej w marcu 1922 r. ujawniły się od razu różnice stanowisk obu 
państw. Delegacja polska, domagając się zwiększenia opieki sanitarnej nad re
patriowanymi, postulowała dopuszczenie na terytorium RFSRR polskich lekarzy 
oraz utworzenie pod ich kierownictwem i zarządem polskich placówek szpitalnych 
i sanitarnych (laz'nie, ambulatoria)43. Propozycja ta stanowiła pewnego rodzaju 
ingerencję w sprawy wewnętrzne drugiego państwa i została przez rząd radziecki 
odrzucona. Wskutek rozbieżnych stanowisk zawarcie umowy przeciągnęło się pra
wie o rok. Dopiero w styczniu 1923 r. wznowiono pertraktacje. Termin ten łączył 
się niewątpliwie z faktem, że w tym czasie problem specjalnej polskiej ekipy sanitar
nej przestał już być aktualny, gdyż proces repatriacyjny dobiegał końca. Pertrak
tacje sfinalizowano szybko, bo już 7 lutego 1923 r. podpisano konwencję sanitarną. 
Przebieg pertraktacji o tę konwencję dowodził znowu, jak dalece sprawy związane 
z wykonywaniem zobowiązań traktatowych rzutowały na nawiązanie normalnych 
stosunków.

O ile w połowie 1922 r. do Polski przybywało codziennie po kilka pociągów z 
repatriantami44, to już pod koniec tego roku dal się odczuć spadek masowego ruchu 
repatriacyjnego. Władze polskie liczyły się wprawdzie z pewnym ożywieniem tego 
ruchu jeszcze na wiosnę 1923 r., jednak kres tej akcji45 byl już dla wszystkich wi
doczny. Potwierdzały to również obserwacje radzieckie, wedle których stwierdzano, 
że na wyjazd zgłaszało się faktycznie już tylko 50% zarejestrowanych, wobec czego 
przygotowywane środki transportowe nie były w pełni wykorzystane. Wyciągnięto 
z tego wniosek, że z liczby 15-20 tys. osób uprawnionych i zarejestrowanych do wy
jazdu w najbliższym czasie, tylko część wróci do Polski. Dla pozostałych osób roz
proszonych w różnych punktach kraju nie opłacałoby się już utrzymywać osobnego 
aparatu administracyjnego i dotychczasowego trybu ewakuacyjnego. Wychodząc 
z tego założenia członek Kolegium Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych 
Jakub Hanecki zawiadomił rząd polski o decyzji władz radzieckich zakończenia 
akcji repatriacyjnej poprzez likwidację Mieszanej Komisji Repatriacyjnej w Mo
skwie i w Warszawie. Ze strony radzieckiej opiekę nad pozostałymi repatriantami 
przejąłby przedstawiciel pełnomocny RFSRR w Warszawie. Na terenie Polski, z 
początkiem 1923 r., miało się znajdować jeszcze tylko 1000 uprawnionych do re
patriacji, czekających na wizę obywateli radzieckich. Wstrzymanie transportów z 
Rosji wyznaczono na 15 lutego46.

Ta jednostronna decyzja likwidacji akcji repatriacyjnej i opcyjnej zasko
czyła rząd polski. Licząc się z ewentualnym jej zakończeniem chcial on jednak 
przeciągnąć ją  jak najdłużej, możliwie aż do podpisania umowy konsularnej, która 
umożliwiałaby zamianę placówek repatriacyjno-opcyjnych w Moskwie, Kijowie, 
Charkowie, Odessie, Leningradzie, Czycie i Nowonikołajewsku na placówki kon
sularne. Problemem była nie tylko istniejąca nadal kwestia opcji, która stała się

43„M onitor Polski” z 20 III  1922.
44„M onitor Polski” z 24 IV 1922.
45„M onitor Polski” z 27 X I 1922.
“ D W P, t. VI, M oskwa 1962, s.171-173, 276-277.
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również aktualna na terenie byłej Republiki Daleko-wscliodniej po likwidacji od
dzielnego rządu, ale był nim również szeroko zakrojony plan polityczny oparty 
właśnie na istnieniu wielu placówek polskich na terenie RFSRR. Chodziło o to, by 
z Warszawy uczynić centrum dysponujące wyczerpującymi informacjami o sytu
acji w Rosji, zwłaszcza w dziedzinie życia gospodarczego. Informacje te miałyby 
na bieżąco dostarczać owe placówki. Znajomość ekonomiczna spraw rosyjskich 
pozwoliłaby Polsce stać się ekspertem, a więc informatorem, a może nawet po
średnikiem w tych sprawach między Wschodem i Zachodem i zdyskontować tę 
pozycję na szerszym forum międzynarodowym. Spodziewano się, że wzmocniłoby 
to sytuację Polski i pozwoliło zająć z czasem, obok innych państw, mocarstwowe 
stanowisko w Europie. Dlatego też polski charge d’affaires w Moskwie Roman 
Knoll, nie zajmujący się w zasadzie sprawami repatriacyjnymi, wziął je w swoje 
ręce i podjął pertraktacje z Haneckim, wykorzystując bardziej ugodowe właśnie 
stanowisko rządu radzieckiego47 (związane zapewne częściowo z konfliktem anglo- 
rosyjskim).

Na skutek interwencji Knolla, przedstawiającego polski punkt widzenia na za
projektowane zakończenie prac repatriacyjnych, udało się chwilowo uniknąć jed
nostronnego skasowania rosyjskich delegacji repatriacyjnych w dniu 15 lutego. 
Groziło ono jednak nadal, gdyż Hanecki, mając powierzone sprawy polskie, dążył 
do możliwie szybkiego zlikwidowania prowincjonalnych ekspozytur polskich. Za
chodziła więc obawa, że nie uda się utrzymać owych ekspozytur, na skutek czego 
interesy obywateli polskich na prowincji mogłyby nie być dostatecznie chronione, 
a z drugiej strony przestałoby funkcjonować źródło informacji48.

Jednostronne wstrzymanie działalności instytucji mieszanej, zagwarantowanej 
przez dwustronną umowę, miało podłoże głębsze niż oficjalnie przez rząd radziecki 
podane powody. To nie brak repatriantów, ale akcja wywiadowcza placówek repa
triacyjnych, o której rząd radziecki byl poinformany, była tego przyczyną. Świadczy 
o tym sprawa pracownika placówki repatriacyjnej w Mińsku, Mertza, aresztowa
nego 12 stycznia 1923 r. pod zarzutem szpiegostwa. Wedle oświadczenia władz 
radzieckich znaleziono przy nim kompromitujące materiały, nie zostały one jednak 
władzom polskim udostępnione. W związku z działalnością wywiadowczą Mertza 
władze radzieckie doszły do przekonania, że ekspozytury repatriacyjne służyć mogą 
do celów „dalekich od repatriacji i szkodliwych dla obu państw” i dążyły do ich 
zlikwidowania. Istotnie, sprawa Mertza przyczyniła się do pogorszenia stosunków 
między obu państwami. Rząd polski bowiem, nie mogąc sprawy wypuszczenia 
Mertza załatwić polubownie, uciekl się do represji, odmawiając wydawania wiz 
tranzytowych. W ten sposób sprawa Mertza i placówek repatriacyjnych stała się 
punktem węzłowym wzajemnych relacji, stwarzając jakby zamknięty krąg. Polska 
łączyła przyznanie wiz tranzytowych z wypuszczeniem Mertza, strona radziecka 
uzależniała wypuszczenie Mertza od cofnięcia wspomnianej represji, a nad tym 
wszystkim dominowała ukryta walka o zlikwidowanie, względnie utrzymanie, pla-

47C entra lne  Archiw um  P a rty jn e  261/1-2, s .77-78.
18AAN, d.AM SZ, A m basada R P  W aszyngton, w. 96, t. 10.
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cówek repatriacyjnych.
Możliwość przerwania w każdej chwili akcji repatriacyjnej stawiała rząd polski 

wobec ewentualności stracenia posiadanych przezeń placówek informacyjnych na 
terenie RFSRR. Dla ich uratowania pozostała więc jedyna droga: podjęcia roko
wań w sprawie umowy konsularnej. Jednak zagadnienie to miało dla rządu pol
skiego jeszcze drugi aspekt. Zawarcie konwencji konsularnej pociągnęłoby za sobą 
w konsekwencji dopuszczenie konsulatów radzieckich na terytorium polskie. To 
zaś nie odpowiadało ówczesnej taktyce politycznej rządu, który w obawie przed 
wzmożeniem propagandy komunistycznej w kraju, wołałby istniejący stan rzeczy 
utrzymać jak najdłużej, to znaczy zachować bez wzajemności jednostronną sieć 
placówek polskich w Rosji. Jednakże wobec zarysowania się nowych koncepcji po
litycznych, podjęcie pertraktacji konsularnych stało się naglące, niezależnie od tego, 
że nieufność rządu radzieckiego odbijała się ujemnie na innych zagadnieniach, jak 
na przykład na rokowaniach handlowych czy repatriacji49.

W związku z tym zaproponowano rządowi radzieckiemu w kwietniu 1923 r. 
podjęcie rokowań konsularnych. Nie bez wpływu na tę decyzję był nacisk Sztabu 
Generalnego, który również zdradzał żywe zainteresowanie (z punktu widzenia po
trzeb polskiego wywiadu) sprawą organizacji sieci polskich placówek repatriacyj no- 
opcyjnych, a później także konsularnych. Układ tej sieci pokrywał się z postula
tami Wydziału Wschodniego MSZ. Oprócz poselstw w Moskwie i Charkowie ist
niały placówki repatriacyjno-opcyjne w Piotrogrodzie, Mińsku, Kijowie, Odessie i 
Nowonikolajewsku na Syberii. Wydział Wschodni postulował odmrożenie konsu
latu we Władywostoku, Tyllisie oraz utworzenie nowych placówek na Kaukazie, w 
Turkiestanie, na Syberii Wschodniej i Dalekim Wschodzie. Dopiero taka sieć po
zwoliłaby objąć opieką ludność polską w RFSRR, a jednocześnie stworzyć dogodną 
bazę informacyjną50. Rząd radziecki odniósł.się do propozycji podjęcia pertraktacji 
konsularnych z dużą powściągliwością, przesuwając ich termin na koniec czerwca, 
gdyż obawiał się -  niewątpliwie ze znanych już powodów -  działalności tych placó
wek. W czerwcu sprawa opcji stała się więc aktualną i w ramach prób uregulowania 
kwestii spornych została dla Polski pomyślnie załatwiona51.

Zakończenie repatriacji nastąpiło dopiero 24 czerwca 1924 r. W komunikacie 
„Rosty” z 21 maja 1924 r., omawiającym zakończenie działalności komisji repatria
cyjnej, podano wiele cyfr ilustrujących wyniki akcji. Do Polski wróciło w okresie od 
kwietnia 1921 r. do kwietnia 1924 r. 1 100 tysięcy repatriantów. Odsetek Polaków 
wynosił 15-20% ogólnej liczby, około 65% stanowili Ukraińcy i Białorusini, głównie 
chłopi. Liczba optantów wynosiła 25%. Wedle źródeł polskich na terenie ZSRR 
pozostało około półtora miliona Polaków 52.

49Ibidem., Poselstwo R P  M oskwa, w. 2, t. 4; C entra lne  A rchiw um  P arty jne , 261/1-2 , k. 77-84.
list charge d ’affaires R P  w Moskwie R. K nolla do w icem inistra S t. S trasburgera .

50CA MSW , W -193, t. 1, d. 2.
51 AAN, d. AMSZ, Poselstw o R P  M oskwa, w. 2, t. 4. R ap o rt R . Knolla z rokowali z ludowym

kom isarzem  spraw  zagranicznych G. Cziczerinem .
M D okum enty i m ateria ły ..., t .  IV, s.329.
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Grzegorz Blaszczyk
Poznań

POLACY NA LITWIE
Zarys problem atyki h istorycznej i w spółczesnej

N a p ły  w ludności polskiej na Litwę nasilił się po unii krewskiej 1385 r. Przyby
wali wtedy duchowni (łącznie z biskupami: wileńskim i żmudzkim), żołnierze (także 
dowódcy), kupcy, dyplomaci, personel administracyjny (np. sekretarze i pisarze 
kancelarii książęcej) oraz dworzanie. Ludzie ci odgrywali ważną rolę dokonując 
chrystianizacji kraju (z czym związane były np. początki oświaty; wówczas na Li
twie zaczęły powstawać pierwsze szkoły), broniąc go (w tym i grodu wileńskiego) 
przed najazdami Krzyżaków, reprezentując Litwę na arenie międzynarodowej (np. 
na soborze w Konstancji w 1416 r.), rozwijając kulturę łacińską, poz'niej polską, a 
w pewnym stopniu również litewską.

Napływ Polaków zwiększył się jeszcze od połowy XVI w. Zasadnicze znaczenie 
miała tu unia lubelska z 1569 r., która otworzyła granice między obu państwami; 
Polacy na Litwie i Litwini w Polsce uzyskali prawo kupowania ziemi i osiedlania się. 
Byl to wielki bodziec przede wszystkim dla szlachty polskiej, która z przeludnionego 
i ubogiego Mazowsza czy Podlasia (a w mniejszym stopniu również z Wielkopolski 
i Małopolski) przenosiła się na Litwę.

Oprócz szlachty na Litwie osiedlali się także mieszczanie (kupcy i rzemieślnicy) 
oraz chłopi polscy. To osadnictwo nie było jednak tak wielkie, jak osadnictwo 
szlacheckie, choćby z powodu mniejszej mobilności tych warstw społecznych.

Brak jest danych co do wielkości osadnictwa polskiego na Litwie. Nie prowa
dzono dotąd badań nad tym zagadnieniem. Już jednak pobieżne przejrzenie źródeł 
z końca XVI w. (po unii lubelskiej) wskazuje na wielką liczbę nazwisk polskich. 
Ludzi tych nie można jednak utożsamiać z Polakami, bowiem obok licznych osa
dników Polaków mamy tu do czynienia z wcale niemałym zjawiskiem polonizacji 
nazwisk litewskich i ruskich. Polegało to często na dodawaniu końcówki -ski do 
nazwisk czy nazw miejscowości, z których pochodziły dane osoby. Przykładowo: 
Gojżewski wywodził się z okolicy szlacheckiej Gojżew (na Żmudzi kolo Wilkii), a 
Tendziagolski -  z włości powiatu tendziagolskiego na Żmudzi (byl dwór Tendziagola 
kolo Grynkiszek).

Obydwa wspomniane zjawiska -  asymilacja i migracja -  występowały również 
w następnych wiekach, choć niewątpliwie z różnym natężeniem. Można przypu
szczać, że nasiliło się wówczas zjawisko asymilacji przy stosunkowo mniejszej mi
gracji Polaków na Litwę. Niektórzy badacze uważają, że w drugiej połowie XIX w. 
miała miejsce masowa asymilacja chłopstwa na pograniczu litewsko-bialoruskim. W
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obliczu postępującej wówczas rusyfikacji i przymuszania do prawosławia chłopstwo 
litewskie i białoruskie chętnie się polonizowało, przyjmując atrakcyjny dlań wzo
rzec kultury swoich panów Procesy te zachodziły w wyjątkowo niesprzyjających 
warunkach. Nie było bowiem wówczas państwa polskiego, a rosyjskie władze za
borcze prowadziły antypolską politykę, zwłaszcza po upadku powstania stycznio
wego 1863 r. Okazało się jednak, że ówcześni chłopi litewscy i białoruscy wybrali 
kulturę polską jako tę, która dawała im awans społeczny i cywilizacyjny. Była to 
tradycyjna, odwieczna kultura „pańska” : dworu, Kościoła i miasta. Odrzucono 
natomiast lansowaną przez władze kulturę rosyjską.

Przyczynami tych procesów były też przemiany społeczno-gospodarcze na Li
twie: zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie chłopów w 1861 r. Chłopi uzyskali 
wówczas wolność osobistą, a więc m.in. możliwość przemieszczania się i decydo
wania o własnym losie. Poprawiło się także ich -  a przynajmniej części z nich -  
położenie ekonomiczne.

Przełom XIX i XX w. pozostawił źródła, które umożliwiają bardziej obiektywne 
i wiarygodne przedstawienie stosunków narodowościowych na Litwie. Chodzi tu 
o statystykę narodowościową, poczynając od spisu powszechnego w 1897 r. Niżej 
przedstawiamy dane tego spisu i następnego z 1909 r., mimo poważnych zastrzeżeń 
co do ich wiarygodności. Znana była tendencja urzędników rosyjskich, by możliwie 
jak najmniej ludzi włączyć do narodowości polskiej. W konsekwencji dane te należy 
uznać zdecydowanie za zaniżone. Niestety, trudno je zweryfikować.

W świetle prezentowanej tabeli liczba Polaków nie jest duża, co stanowi re
zultat wspomnianego już zafałszowania obu spisów. O ile więc wielkości globalne 
są bezwartościowe, to pewne znaczenie posiadają wielkości względne. Okazuje się 
bowiem, że możemy wskazać na powiaty o porównywalnie dużym i małym odsetku 
Polaków. Do tych pierwszych w spisie z 1897 r. należą: kowieński (24,8 %), trocki 
(11,4 %) i wilkomierski (10,1 %), zaś do drugich: telszewski (1,5%), oszmiański 
(1,7%), dziśnieński (2,4%) i wilejski (2,5%). Innymi słowy można stwierdzić, że 
Polacy odgrywali wówczas znaczącą rolę, zwłaszcza w niektórych powiatach gu
berni kowieńskiej i wileńskiej, a także w samym Wilnie. Chodzi tu głównie o 
powiaty wokół Wilna (trocki) i Kowna, oraz na północ od Wilna (wilkomierski), 
bowiem powiaty najbardziej oddalone od tych miast, zarówno na północnym za
chodzie (telszewski), jak i północnym wschodzie (dziśnieński) należały do tych o 
minimalnym odsetku Polaków.

Według spisu z 1909 r. liczba Polaków poważnie zmniejszyła się w guberni 
kowieńskiej, a zwiększyła w wileńskiej. Jest to zapewne rezultat przemian świa
domości narodowej Polaków i Litwinów na tych obszarach. Wyraźnie skurczył się 
stan posiadania Polaków w guberni kowieńskiej, zdominowanej przez Litwinów. 
Jedynym ważniejszym skupiskiem Polaków pozostał tam powiat kowieński (8,4% 
ogółu mieszkańców).

Odwrotny proces zanotowano natomiast w guberni wileńskiej. Wzrósł tu glo-

1Por. Z. K u r z o w a ,  Sytuacja językow a polskiej ludności wiejskiej w Litew skiej i B iałoruskiej
SR R , „Przegląd  Polonijny” 1985, z.3, s.10.
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Tab. 1.Liczebność Polaków w guberni wileńskiej i kowieńskiej w latach 
1897 -  1909

Ludność polska
Jednostka 1897 1909
administracyjna liczba % liczba %
I Gubernia kowieńska 138 408 9,1 57 837 3,5
Powiat:

jezioroski 18 577 8,9 5 775 2,8
kowieński 51 825 24,8 20 916 8,4
poniewieski 14 460 6,6 9 414 4,1
rosieński 12 974 5,6 3 652 1,5
szawelski 14 917 6,3 5 939 2,4
telszewski 2 771 1,5 253 0,1
wilkomierski 22 884 10,1 11 888 4,5

II. Gubernia wileńska 129 007 8,2 277 070 15,3
Powiat:

dziśnieński 4 980 2,4 4 351 1,7
lidzki 9 481 4,7 13 472 6,1
oszmiariski 4 071 1,7 4 912 1,9
święciański 10 321 6,0 5 547 2,9
trocki 22 795 11,4 52 781 22,0
wilejski 5 121 2,5 6 319 3,1
wileński 25 290 7,2 112 188 47,5

Wilno -  miasto 46 996 33,5 77 500 37,8

Podstawa: J. A lb in , Liczba i rozmieszczenie Polaków na Lilwie
w latach 1919 -  1939, w: Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie,
cz.2, Wroclaw 1985, s. 261, tabl. 1.

balny odsetek ludnos'ci polskiej w całej guberni (z 8,2 do 15,3%) oraz w dwóch 
powiatach, w których ludność ta odgrywała istotną rolę w strukturze demograficz
nej. Chodzi o powiaty: wileński (47,5%) i trocki (22%). W pozostałych odsetek 
ten byl jednak niewielki i wynosił zaledwie kilka procent.

Następny spis ludności pochodzi z 1916 r. Wykonały go władze niemieckie, 
okupujące wówczas Litwę. Ten spis również byl tendencyjny, bowiem jego organi
zatorzy dążyli do maksymalnego „ograniczenia” liczby ludności polskiej (uznanej 
za najsilniejszą pod względem narodowym, gospodarczym i kulturalnym) na rzecz 
faworyzowanej przez nich ludności litewskiej i białoruskiej. Według tego spisu Po
lacy stanowili w okręgu Kowno (tj. w dawnej guberni kowieńskiej) 6,9% ogółu 
mieszkańców, w tym w samym Kownie -  34,9%, natomiast w okręgu Wilno (tj. w
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dawnej guberni wileńskiej) i Suwałki -  35,7%. W niektórych powiatach Polacy mieli 
bezwzględną większość: w wileńskim (91,2 %), jezioroskim (72,8 %) i święciańskim 
(61,2%), a w dalszych trzech: w malackim, koszedarskim i sejneńskim - większość 
względną, oscylującą wokół 40-50% ogółu mieszkańców. W samym Wilnie było 
prawie 141 000 mieszkańców, w tym: 50,2% Polaków, 43,5% Żydów i 2,6% Litwi
nów.

W okresie międzywojennym władze litewskie przeprowadziły jeden spis ludności 
w 1923 r. Spis ten miał wyraz'nie charakter antypolski, co uwidaczniało się w ten
dencji do ograniczania liczby ludności polskiej do minimum. Badacze weryfikują 
dane tego spisu przy pomocy liczby głosów oddanych na listy polskie podczas wy
borów do sejmu 2. Obrazuje to poniższe zestawienie dotyczące liczby Polaków na 
Litwie.

spis ludności z 1923 r. -  64 105 -  3,2%

wybory z 1923 r. -  202 026 -  10,0%

Po weryfikacji danych spisowych okazuje się, że Polacy stanowili około 10% 
ogółu ludności Litwy. Byli więc największą spośród mniejszości narodowych na 
Litwie. Najliczniejsze skupiska tej ludności występowały w większych miastach 
Litwy (w Kownie -  31% ogółu mieszkańców) oraz w powiatach graniczących z 
Polską, tj. trocko-koszedarskim (29%), wilkomierskim (22%), kiejdańskim (21 %) 
i jezioroskim (16%). Natomiast tradycyjnie najmniej Polaków żyło w zachodniej i 
północno-zachodniej Litwie, tj. głównie na Żmudzi, np. w powiecie kretyngowskim 
(0,5%), możejkowskim (1%), czy rakiskim (2%).

W okresie międzywojennym położenie ludności polskiej na Litwie było bardzo 
zle. Wynikało to z napiętych stosunków politycznych między Polską a Litwą. Naj
gorzej przysłużyły się one mniejszościom narodowym w obu państwach: Polakom 
na Litwie i Litwinom w Polsce. Sytuacja Polaków na Litwie była wyjątkowo ciężka, 
choćby z powodu stanu wojennego, który obowiązywał na większej części obszaru 
zaludnionego przez nich. Ich życie kulturalne i oświatowe było stale krępowane, 
rugowano język polski z nabożeństw i w ogóle z życia publicznego (np. napisy i 
szyldy na ulicach miasteczek litewskich). Polacy stali się wówczas obywatelami 
drugiej kategorii, wobec których stosowano np. bojkot towarzyski.

Przykłady, nawet znacznie bardziej drastyczne, można by tu mnożyć. Gwoli 
obiektywizmu trzeba jednak dodać, że również władze polskie na Wileńszczyźnie 
uciskały ludność litewską, choć chyba w mniejszym stopniu i było to uwarunkowane 
aktualną polityką władz litewskich wobec Polaków na Litwie.

Zasadnicze zmiany na Litwie przyniosła II wojna światowa. W tym miejscu 
ograniczymy się tylko do spraw o istotnym znaczeniu dla mieszkających tam Po
laków. Ziemie te kilkakrotnie zmieniały swoją przynależność państwową, a ich 
mieszkańcy byli obiektem tych zmian. W początkowym okresie wojny władze ra
dzieckie deportowały wielu Polaków w głąb ZSRR. Kolejne wkroczenie Armii Czer

2W. W i e l h o r s k i ,  Litw a współczesna, W arszaw a 1938, s.56.
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wonej, w 1944 r., pociągnęło za sobą następną falę deportacji Polaków na wschód, 
ich emigrację na zachód i tzw. repatriację.

Dla zobrazowania sytuacji Polaków na Litwie w czasie okupacji niemieckiej 
wykorzystamy spis ludności z 1942 r. W tym czasie na Litwie Polacy stanowili 
około 12,1 % ogółu mieszkańców (tj. około 335 000 osób). Byli oni drugą pod 
względem liczebności narodowością, po Litwinach, którzy zdecydowanie dominowali 
(81% ogółu ludności). Pozostałe zaś narodowości to zaledwie kilkuprocentowy (lub 
mniejszy) margines.

Polacy w tym czasie mieli bezwzględną większość w Wilnie (71,9% ogółu mie
szkańców) oraz stanowili znaczny odsetek ludności w następujących powiatach: 
oszmiańskim (53,8%), ejszyskim (45,3%), świrskim (35,9%), święciańskim (20,5%), 
trockim (23,5%) i wileńskim (44,6%). W pozostałych powiatach liczba ich była 
znacznie mniejsza. Często nie przekraczała nawet 1%.

Innymi słowy, ludność polska w 1942 r. zamieszkiwała zwarty obszar z centrum 
w Wilnie. Na południe od niego leżały Ejszyszki, na zachód -  Troki, na wschód -  
Oszmiana i Świr, a na północny wschód -  Święciany.

Spośród zmian, jakie przyniosła II wojna światowa w sytuacji Polaków na Li
twie, najważniesza była tzw. repatriacja. Mówiąc ściślej chodzi tu nie o powrót 
do ojczyzny z emigracji, ale o wymianę ludności między PRL a Litewską SSR po 
II wojnie światowej. Wymiana ludności była konsekwencją zasadniczych zmian te
rytorialnych. W tej sprawie władze polskie i litewskie zawarły umowę w dniu 22 
września 1944 r. Później uzupełniono ją  protokołem z 10 grudnia 1945 r. Na mocy 
tej umowy Polacy z Litwy wyjeżdżali do Polski, a Litwini z Polski na Litwę. Była 
to tzw. I repatriacja w latach 1945-1947, kiedy to z Litwy przesiedlono prawie 180 
000 Polaków (według różnych danych od 171 158 do 177 814). W liczbie tej mieści 
się aż 107 613 Polaków z Wilna (według innych danych -  90 000 osób), w tym 
prawie cala żyjąca tam inteligencja polska. Przesiedlenie nie objęło wówczas wszy
stkich chętnych, bowiem zamiar wyjazdu do Polski wyraziło prawie 380 000 osób, a 
wyjechała tylko około połowa z nich. Władze litewskie sprzyjały bowiem wyjazdom 
do Polski inteligencji i mieszkańców Wilna, zaś inną politykę stosowały wobec lud
ności chłopskiej na Wileńszczyźnie. Trzeba też podkreślić, że tzw. repatriacja nie 
miała charakteru dobrowolnego, lecz faktycznie odbywała się w warunkach przy
musu (alternatywą było bardzo prawdopodobne zesłanie w głąb ZSRR).

W drugą stronę, tj. z Polski na Litwę, wyjechało niecałe 1000 Litwinów.
Tak zwana II repatriacja do Polski nastąpiła w latach 1955 - 1957, a więc w okre

sie pewnej liberalizacji systemu stalinowskiego. Z okazji skorzystała nieznana bliżej 
liczba Polaków. Podstawą prawną tych przesiedleń była umowa polsko-radziecka z 
25 marca 1957 r. (sama deklaracja w tej sprawie pochodzi z 18 listopada 1956 r.).
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ZMIANY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

A. Struktura społeczna, demografia

Rok 1945 jest zasadniczą cezura, w dziejach Polaków na Litwie. Ściślej - cho
dzi tu nie tylko o ten rok, ale i o procesy zapoczątkowane w tym czasie, tj. o 
obie fale tzw. repatriacji w latach 1945-1947 i 1955-1957. W sposób zasadniczy 
zmieniła się wówczas liczebność Polaków na Litwie i - co najważniejsze - ich sta
tus. Z narodu mieszkającego we własnym państwie Polacy stali się mniejszością 
narodoweą. Repatriacja praktycznie całej inteligencji polskiej z Litwy była kolej
nym, istotnym elementem, składającym się na nową sytuację Polaków na Litwie. 
W jej granicach pozostała głównie ludność chłopska i mieszkańcy miasteczek na 
Wileńszczyźnie. Spośród nielicznej inteligencji, która nadal egzystowała na Litwie, 
można jedynie wspomnieć o części duchowieństwa (byli to ludzie wiekowi, wielu z 
nich wkrótce zmarlo) z wybitniejszych jednostek, np. o Jerzym Ordzie -  znanym 
historyku niegdyś barwnej postaci międzywojennego Wilna (zmarl w 1972 r.).

W sumie społeczność polska na Litwie w 1945 r. została pozbawiona elity naro
dowej -  inteligencji. Stwarzało to bardzo niebezpieczną sytuację, grożącą stopnio
wym wynarodowieniem się Polaków. Proces taki rzeczywiście wśród nich zachodził, 
nie miał on jednak charakteru masowego. Sytuacja poprawiła się dopiero w połowie 
lat 60-ych., kiedy to stopniowo zaczęła się formować nowa inteligencja polska. Ma 
ona jednak rodowód i charakter zupełnie inny niż dawna, przedwojenna. Pochodzi 
bowiem z reguły ze środowisk chłopskich lub małomiasteczkowych. Jest to inteli
gencja humanistyczna, wykształcona głównie w Wileńskim Instytucie Pedagogicz
nym (katedra polonistyki powstała tam w 1961 r.). O ile więc można tu spotkać 
polskich literatów, dziennikarzy, nauczycieli, działaczy kulturalno-oświatowych, to 
niemal zupełnie brakuje inteligencji technicznej i naukowej oraz lekarzy, sędziów, 
adwokatów. Tak jednostronny rozwój polskiej inteligencji nie jest zjawiskiem ko
rzystnym, choć pozytywne znaczenie ma fakt rozwiniętej świadomości narodowej 
tej grupy.

Mieszkańcy Wilna rekrutują się głównie z napływowej ludności z Wileńszczy- 
zny. Jest to zbiorowość dość zróżnicowana i w sumie liczna (ponad 80 000 osób 
w 1979 r.). Początkowo tworzyli ją  ludzie pochodzenia chłopskiego i bez wyższego 
wykształcenia, dlatego też trudnili się gorzej płatnymi zajęciami (sprzątaczki, sprze
dawczynie, dozorcy, itp.) lub byli niewykwalifikowanymi robotnikami. Obecnie sy
tuacja pod tym względem częściowo się poprawiła, a Polaków spotkać można wśród 
przedstawicieli niektórych zawodów robotniczych (kolejarze, drukarze, listonosze i 
in.), w budownictwie, transporcie, gospodarce komunalnej i w usługach.

Trzeba jeszcze wspomnieć o ludności chłopskiej. Kolebką polskości są polskie 
wsie na Wileńszczyźnie, np. Podbrodzie, Bujwidze. Tu kultywuje się polskie oby
czaje i zwyczaje, piękny język bez obcych naleciałości (tak charakterystycznych dla 
mieszkańców Wilna) i poczucie odrębności narodowej.

Polacy na Litwie mają najniższy -  w porównaniu z innymi narodowościami -  
odsetek ludzi z wyższym wykształceniem. W 1979 r. wynosił on zaledwie 3,2%
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ogółu ludności, co wyraża się liczbą 4390 osób. Znacznie lepiej przedstawia się 
to u innych narodów. U Żydów wspomniany odsetek jest około 10 razy wyższy 
niż u Polaków, u Ukraińców wynosi on 15,7 %, u Rosjan - 13,2 % i u Litwinów - 
19,4 %. Przyczyny tego stanu rzeczy są dość oczywiste: utrata polskiej inteligencji 
po II wojnie światowej, status mniejszości narodowej, chłopski charakter struk
tury społecznej, bariera językowa (język litewski na wyższych uczelniach) i inne. 
W 1989 r. na Litwie było zaledewie około 60 Polaków ze stopniem naukowym 
kandydata (odpowiadającym doktorowi w Polsce) i 5 doktorów (czyli doktorów 
habilitowanych, docentów w Polsce), a więc poniżej 1% ogółu naukowców, choć 
Polacy stanowili 7% ogółu ludności.

Kwestia świadomości narodowej Polaków na Litwie nie przedstawia się najgo
rzej, zwłaszcza w porównaniu z silnymi procesami wynaradawiania się Polaków na 
Białorusi i Ukrainie (przynajmniej do 1988 r.). Pod tym względem sytuacja Po
laków na Litwie jest najlepsza w ZSRR. Nie znaczy to jednak, że i tu nie mamy 
do czynienia z tym zjawiskiem, które można zaobserwować w całym powojennym 
40-leciu (przynajmniej do 1988 r.). O procesie tym będzie mowa niżej w aspek
cie demograficznym i oświatowym. Obecnie przedstawimy stosunek Polaków do 
języka polskiego jako mowy ojczystej. Jest to ważny wskaźnik świadomości naro
dowej. W 1970 r. 92,5 % Polaków uznawało język polski za ojczysty, w 1979 r. -  
88,3 %, a w 1989 r. -  85 %. Można więc zaobserwować tendencję spadkową wśród 
tych Polaków, którzy uważają język polski za ojczysty. Jednoczesne rośnie liczba 
tych, którzy uznają za ojczysty inny język: rosyjski lub litewski. Odzwierciedla to 
stopniowy proces wynaradawiania się Polaków.

Analogiczny odsetek w odniesieniu do Litwinów wynosił 99,7 %, a do Rosjan 
- 90,7 % (w 1979 r.). Dla porównania -  odsetek ten wśród Polaków na Białorusi 
wynosił w 1970 r. zaledwie 13,1%.

Danych o liczbie ludności polskiej na Litwie dostarczają spisy ludności. Pierw
szy z nich (powojenny) odbył się dopiero w 1959 r., a następne organizowane są 
mniej więcej co 10 lat: 1970, 1979, 1989. Dane te zebrano w poniższej tabeli.

Tabela ta skłania do kilku refleksji. Najważniejsze jest stwierdzenie, że odsetek

Tab. 2. Liczba Polaków na Litwie w latach 1959 - 1989 (w tys.).

1959 1970 1979 1989
230 | 8,5% | 240 | 7,7% | 247 | 7,3% | 258 | 7%

Podstawa: K. W o ź n ia k o w s k i, Ludność polska w ZSllR 
po II wojnie światowej (stan i rozmieszczenie), w: Liczba i 
rozmieszczenie Polaków w świecie, cz.2, Wroclaw 1985, s.405; 
Taryby Lietuvos enciklopedija, t.I, Vilnius 1985, s.632; 
„Kurier Wileński” z 23 III 1990 r.
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Polaków na Litwie stopniowo, ale systematycznie maleje. Nie zmienia tego faktu 
niewielki, choć stały i bezwzględny przyrost ludnos'ci polskiej.

Przyczyna, tego stanu rzeczy są głównie trzy czynniki: jeden z najniższych wska
źników przyrostu naturalnego ws'ród Polaków (5,9%o przy średnim w latach 1970- 
1979 rzędu 7%o), brak przyrostu mechanicznego (tj. migracji) oraz asymilacja. 
Prawdopodobnie ten ostatni czynnik jest jednak najistotniejszy, ponieważ polega 
on na stopniowej integracji Polaków z Rosjanami i Litwinami. Przykładowo -  80% 
dzieci z mieszanych małżeństw polsko-litewskich (ponad jedna trzecia wszystkich 
małżeństw wśród Polaków) wybiera narodowość litewską, co dowodzi, że tego typu 
związki sprzyjają wynaradawianiu się Polaków.

Polacy zamieszkują obecnie znaczną część Wileńszczyzny, tj. Litwy południowo- 
wschodniej. Są tam cztery rejony, w których odsetek Polaków wśród ogółu ludności 
wynosi od 20 do 90%: solecznicki (zwany też szalczynikajskim) -  81,4%, wileński 
(bez samego Wilna) -  67,9%, święciański (zwany też szwenciońskim) -  30% i trocki 
(zwany też trakajskim) -  29,5%. W kilku dalszych rejonach odsetek Polaków jest 
mniejszy: w malackim (zwanym też moleckim) -  14%, szyrwinckim -  12,3%, igna- 
lińskim -  9,4%, jezioroskim (zwanym też zarasajskim) -  9,1% i orańskim (zwanym 
warenowskim -  8%.

Do tego zestawienia trzeba jeszcze dodać ludność polską Wilna, liczącą około 
18% ogółu mieszkańców miasta. Stanowi ona trzecią grupę narodową pod 
względem liczebności, po Litwinach i Rosjanach; ci ostatni zresztą tylko nieznacz
nie wyprzedzają Polaków (o 4%). Przy liczbie 481 000 wilnian w 1979 r., daje to 
około 86 000 Polaków.

Powyższe dane dotyczą 1979 r. Okazuje się jednak, że niewiele różnią się one od 
danych z najnowszego spisu ludności z 1989 r. Odsetek Polaków w Wilnie wzrósł 
bowiem nieznacznie (o 1%, tj. do 19%), utrzymał się w rejonie solecznickim (81%) 
i nieco się zmniejszy! w pozostałych trzech rejonach: wileńskim (o 5%, tj. do 63%), 
święciariskim (o 1%, tj. do 29%) i trockim (o 6%, tj. do 24%). Liczba Polaków w 
Wilnie wzrosła do 110 000 osób.

Wspomniane rejony z ludnością polską stanowią zwarty obszar dawnej Wileń
szczyzny. Ciągnie się on od granicy z Polską i Białorusią (rejon orański) w kierunku 
północno-wschodnim do rejonu święciańskiego i ignalińskiego; ten ostatni leży na 
pograniczu dwóch republik: łotewskiej i białoruskiej. Centralnym punktem tego 
obszaru jest oczywiście Wilno.

Nie można jednak zapominać o Polakach na Kowieńszczyźnie, tj. mieszkających 
na terenach Republiki Litewskiej sprzed 1940 r. Jest to w tej chwili chyba najbar
dziej zapomniana „Polonia” , o której prawie wcale się nie wspomina. Jej obecny 
stan jest następujący (według spisu z 1989 r.):

1. W Kownie 0,6 % ludności to Polacy (w 1897 r. -  22,7%, w 1923 -  4,5%, w 
1970 -  1% i w 1979 -  0,7%), co stanowi około 2500 osób.

2. Niewielki odsetek (w granicach około 1 -  1,5%) ogółu ludności żyje w czterech 
rejonach kowieriszczyzny: janowskim -  1,7% (najwyższy odsetek), koszedarskim -  
0,8%, kowieńskim i kiejdariskim -  po 0,9%. Jest to więc dość zwarty obszar na
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wschód i północ od Kowna.
Jeszcze do niedawna położenie Polaków na Kowieńszczyźnie różniło się zasadni

czo od ich sytuacji na Wileńszczyźnie. Nie było tu bowiem żadnej polskiej szkoły, 
polskiego kos'ciola, czy polskiej instytucji kulturalnej, z wyjątkiem zespołu folklory
stycznego przy Kowieńskich Zakładach Wyrobów Gumowych „Inkaras” (założonego 
w 1961 r.). Stan taki w połączeniu z niewielką liczebnością Polonii na Kowieńszczy
źnie i jej izolacją od polskości prowadził nieuchronnie do zanikania świadomości 
narodowej na tym terenie.

Lata 1988-1990 to okres odrodzenia narodowego na Litwie. Objęło ono również 
Polaków w Kownie, gdzie na wiosnę 1989 r. powstało kolo Związku Polaków na 
Litwie. W grudniu tego roku liczyło ono 56 osób i skupiało się wokół wspomnianego 
zespołu folklorystycznego przy zakładach „Inkaras” . W niedziele odbywają się tam 
zajęcia z języka polskiego i nauka tańca.

Od kilku lat Polacy m ają w Kownie swój kościół i msze w języku ojczystym. 
Jest to kościół pokarmelicki pod wezwaniem św. Krzyża.

B. Oświata.

Szkolnictwo polskie na Litwie przeszło znamienną ewolucję po II wojnie świato
wej. Szczytowym okresem jego rozwoju byl początek lat 50-ych., kiedy możemy już 
mówić o autonomii kulturalno-oświatowej Polaków na Litwie. Tu trzeba wyjaśnić 
problem tzw. stalinowskiej polonizacji Wileriszczyzny w tym czasie, podnoszony 
ostatnio w publicystyce litewskiej. Faktem jest, że zamykano wówczas szkoły litew
skie i zakładano, czy raczej reaktywowano, dawniejsze szkoły polskie. Nie wnikając 
w motywy tych działań, należy przypomnieć, że wiele szkól polskich na Wileńszczy
źnie władze litewskie zamknęły po zajęciu tych ziem w końcu 1939 r. W świetle 
tego stwierdzenia inaczej wygląda owa „stalinowska polonizacja” . Cale to drażliwe 
zagadnienie wymaga spokojnej analizy.

W 1953 r. szkolnictwo polskie na Litwie znajdowało się w szczytowym okresie 
swojego rozwoju. Były tam wówczas 263 szkoły z polskim językiem wykładowym 
i 82 szkoły mieszane z równoległymi klasami polskimi. Od tego czasu obserwuje 
się stały i systematyczny spadek liczby szkól i klas polskich. Trend ten obrazuje 
tabela 3.

Tabela ta daleka jest od kompletności (zwłaszcza brak jest danych z lat 60.), 
ale pozwala na pewne konstatacje. Pierwsza związana jest z wielkim spadkiem 
liczby szkól po 1953 r., co tłumaczy się tzw. II repatriacją Polaków z lat 1955 
- 1957. Drugą przyczyną tego zjawiska jest zapewne to, że wiele małych szkół 
początkowych połączono ze sobą tworząc szkoły większe.

Kolejna konstatacja dotyczy stałego, choć stosunkowo niedużego, zmniejsza
nia się liczby szkól w latach 70-ych i 80-ycli. Byl to trend niepokojący, rocznie 
bowiem zamykano kilka szkół polskich. Zasadnicza przyczyna tego stanu rzeczy 
to brak uczniów, którzy chcieliby uczęszczać do tych szkól i klas ( dla utworze
nia klasy potrzeba minimum 7 uczniów). U źródeł tego zjawiska leży przekonanie
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Tab. 3. Szkoły polskie na Litwie w latach 1953 - 1987.

Rok Liczba szkół 
i klas polskich

w tym szkół Liczba uczniów

1953 345 263 27 000
1970 - - 19 000
1976 130 - -
1979 124 - 13 000
1982 108 53 12 228
1984 102 49 11 218
1987 92 45 (43) 10 133

Podstawa: J. S ie d le c ki, Losy Polaków w ZSRR w latach
1939 1986, t.II, Warszawa 1989, s. 276-277; A. H le b o w ic z ,
Język polski na Litwie, „Lad” z 23 IV 1989 r., nr 17, s .ll;
H. J u c h n ie w ic z ,  Polacy na Litwie „Czerwony Sztandar”
z 31 VII 1988 r., s.3.

wielu rodziców-Polaków, że szkoła polska nie ułatwia kariery ich dzieciom, a wręcz 
przeciwnie -  utrudniają, zamykając dostęp na studia, do zakładów pracy i różnych 
instytucji. Nie jest to stanowisko bezpodstawne, lecz oparte na doświadczeniu 
życiowym tych ludzi.

Praktycznie wygląda to w sposób następujący. Polska szkoła średnia trwa 12 lat 
(rosyjkska 11). Egzaminy wstępne na wyższe uczelnie można zdawać w języku pol
skim (choć i z tym są nieraz kłopoty), ale językiem wykładowym na tych uczelniach 
jest litewski i rzadziej rosyjski (są grupy rosyjskie). Tym samym, polscy studenci 
mają więcej pracy od swoich kolegów -  i to w najtrudniejszym, adaptacyjnym 
okresie studiów -  ponieważ muszą szybko opanować język litewski. Dalsza kariera 
życiowa jest uwarunkowana dobrą znajomością tego języka (lub rosyjskiego); było 
tak przynajmniej do końca 1988 r.

Trudno się dziwić, że stale zmniejsza się liczba polskich szkól i klas z językiem 
polskim w szkołach mieszanych. Jednocześnie dzieci polskie coraz częściej udają 
się do szkól rosyjskich lub -  rzadziej -  litewskich. W ostatnich latach sytuacja w 
tym zakresie była tragiczna, bowiem mniej więcej trzy czwarte dzieci uczęszczało 
do tych szkół, a zaledwie jedno na czworo chodziło do szkoły polskiej.

Według najnowszych danych z 1989 r. w szkołach litewskich uczy się 82% 
polskich dzieci (Litwini stanowią 80% ogółu ludności), w szkołach rosyjskich 16% 
dzieci (Rosjanie stanowią 9% ogółu ludności), a w szkołach polskich pozostałe 2% 
dzieci (Polacy stanowią ponad 7% ogółu ludności). Dane te potwierdzają podnie
siony wyżej fakt, że tylko około 25% dzieci chodzi do polskich szkól, co świadczy o 
głębokim kryzysie szkoły polskiej.
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Na marginesie trzeba wspomnieć o pewnych zmianach zaobserwowanych w 
1989 r. Przede wszystkim jeszcze bardziej zmniejszyła się liczba szkół polskich (z 92 
do 88). Oprócz tego negatywnego zjawiska można jednak zauważyć pewne symp
tomy, które dają nadzieję na poprawę szkolnictwa polskiego. Należą do nich: pro
jekt -  i dyskusję nad nim -  przebudowy polskiej szkoły ogólnokształcącej (ogłoszony 
1 czerwca 1989 r.), zakładanie polskich przedszkoli, plany budowy nowych szkól pol
skich (w tym na nowych osiedlach Wilna), a nade wszystko - widoczne już zmiany 
w postawach u rodziców-Polaków w ich stosunku do nauczania dzieci w szkołach 
polskich. Wyrazem tego jest zwiększenie się liczby uczniów w tych szkołach (do 
10613) oraz samych szkól z językiem polskim (do 110) w roku szkolnym 1989/90.

Szkoły polskie znajdują się tylko na Wileńszczyźnie. Istnieją one we wszystkich 
pięciu rejonach, w których skoncentrowane jest osadnictwo polskie (w wileńskim, 
trockim, solecznickim, szyrwinckim i święciańskim) oraz w Wilnie. W stolicy jest 
sześć szkół średnich (12-letnich), w tym dwie całkowicie polskie oraz osiem szkół 
początkowych (klasy 1-4) i niepełnych średnich (klasy 1-9). Wspomniane tu szkoły 
polskie w październiku 1989 r. otrzymały patronów: Adama Mickiewicza (dawna 
nr 11 przy ulicy Krupniczej, obecnie Kroupy 11) i Władysława Syrokomli (dawna 
nr 19 w dzielnicy Soltaniszki). W sumie w Wilnie w szkołach polskich uczy się 3640 
uczniów (1989 r.).

Grupy polskie występują również w kilku innych szkołach Wilna: w technikum- 
sowchozie (przygotowującym kadry dla rolnictwa), szkole politechnicznej, pedago
gicznej i ostatnio w szkole kultury.

Ze szkolnictwem ściśle wiąże się problem kadry nauczycielskiej. W pierwszych 
latach powojennych polskich nauczycieli kształcono w seminarium nauczycielskim 
w Trokach, a w latach 1951-1961 w Wileńskim Instytucie Nauczycielskim w Nowej 
Wilejce. Były to studia dwuletnie, na których przygotowano do pracy w szkołach 
polskich około 2000 nauczycieli. W 1961 r. instytut ten przekształcono w wy
dział języka polskiego i literatury Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego. Są to już 
pełne pięcioletnie studia, które w ciągu ćwierćwiecza (1961-1986) ukończyło pra
wie 900 osób. Kształci się tu nauczycieli języka polskiego i literatury oraz języka i 
literatury rosyjskiej, a także historii i geografii w ramach drugiej specjalności. Ab
solwenci polonistyki pracują potem głównie w szkołach polskich, ale także w biu
rach podróży, w redakcji „Czerwonego Sztandaru” (od 9 lutego 1990 r. „Kuriera 
Wileńskiego”), redakcji podręczników języka polskiego, w radiu i telewizji, w orga
nizacjach społecznych i politycznych oraz w archiwach państwowych (znajomość 
języka polskiego jest tam niezbędna).

Trzeba dodać, że poziom polonistyki w Instytucie nie jest zbyt wysoki. Z braku 
nauczycieli około 60% zajęć odbywa się tam w języku rosyjskim!

Oprócz tego wydziału w Instytucie Pedagogicznym są również grupy polskie 
na wydziale matematyki i fizyki. Regułą było przyjmowanie studentów polskich w 
jednym roku na matematykę, a w drugim na fizykę (wraz ze specjalnością „prace 
ręczne”). W 1989 r. nie zorganizowano jednak grupy polskiej na tym wydziale, 
tłumacząc to brakiem zapotrzebowania na absolwentów tych kierunków.
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W Instytucie Pedagogicznym w Wilnie Polacy stanowią około 8% studentów 
(około 300 na 7000 studentów). Jest to jedyna uczelnia na Litwie z tak dużym od
setkiem Polaków (odpowiada on odsetkowi Polaków na Litwie). Natomiast dostęp 
Polaków do innych uczelni jest utrudniony lub w praktyce niemożliwy np. Konser
watorium Litewskie od 1945 r. ukończyło zaledwie dwóch Polaków!

Wspomniana tu redakcja podręczników w języku polskim powstała w 1951 r. 
przy wydawnictwie pedagogicznym, później zwanym „Sviesa” (Os'wiata). Znajduje 
się ona w Wilnie choć samo wydawnictwo ma swą siedzibę w Kownie. Redakcja ta 
zajmuje się przygotowaniem podręczników dla szkól polskich na Litwie. Ogólnie 
można tu stwierdzić, że podręczniki te pozostawiają sporo do życzenia, zwłaszcza 
dotyczy to książek poświęconych historii i literaturze polskiej. Zastrzeżenia budzą 
te treści, które podejmują zagadnienia wspólnej historii obu narodów. Być może, 
problem ten zostanie rozwiązany w oparciu wzór komisji podręcznikowej polsko- 
zachodnioniemieckiej.

C. Kultura

Zdaniem znawcy tego zagadnienia, Krzysztofa Woźniakowskiego podstawową 
cezurą w dziejach kultury Polaków na Litwie jest przełom lat 60-ych i 70-ych. 3. 
Cezura ta jest związana z rozpoczęciem aktywnej działalności przez pierwszą -- od 
czasu zakończenia II wojny światowej -  generację polskiej inteligencji.

Działalność kulturalna Polaków na Litwie ma zasadniczo charakter amatorski. 
Rozwija się w trzech głównych nurtach: zespoły pieśni i tańca, ruch teatralny i kółka 
literackie. Pierwszy z nich jest najstarszy i najpopularniejszy. Jego geneza sięga 
bowiem roku 1955 - Roku Mickiewiczowskiego (setna rocznica śmierci Wieszcza). 
Wtedy to grupa polskich studentów z Uniwersytetu Wileńskiego i Instytutu Peda
gogicznego utworzyła Polski Zespól Ludowy Pieśni i Tańca „Wilia” . Działa on do 
dnia dzisiejszego przy Pałacu Kultury Związków Zawodowych w Wilnie (na ulicy 
Objazdowej, obecnie Daukanto 5). „Wilia” to najbardziej znany i renomowany 
zespół pieśni i tańca, który przez wiele lat był jedyną polską placówką kulturalną 
na Litwie. Zespół ten ma w swoim dorobku wiele występów w Wilnie i na Litwie, 
bawił też kilkakrotnie w Polsce; po raz szósty w 1988 r. uczestnicząc w festiwalu 
chórów polonijnych w Koszalinie. Repertuar „Wilii” opiera się przede wszystkim 
na folklorze Polaków na Litwie, pieśniach Stanisława Moniuszki, ostatnio wyko
rzystuje także elementy folkloru kurpiowskiego, a nawet wielkopolskiego (z rejonu 
Szamotuł).

Spośród wielu osób zasłużonych dla „Wilii” wymienimy tu Wiktora Turow
skiego -  długoletniego kierownika artystycznego, Czesławę Bylińską-Rymszonok -  
kierownika artystycznego i dyrektora zespołu, Zofię Gulewicz -  baletmistrza i cho
reografa, absolwentkę szkoły baletowej w Warszawie i solistkę Opery Warszawskiej 
oraz Władysława Korkucia -  dawnego solistę „Wilii” , później znanego organiza-

3K. W o ź n i a k o w s k i ,  Polska literatura W ileńszczyzny 1944 ~ 1984, W roclaw 1985, s.5.
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tora polskich zespołów pies'ni i tańca: „Wilenka”, „Świtezianka” , „Mereczanka” i 
„Prząśniczka” .

Drugim czołowym zespołem tego typu jest Polski Zespól Pieśni i Tańca 
„Wileriszczyzna” , który powstał w 1981 r. przy domu kultury w Niemenczynie. 
Niemenczyn jest małym miasteczkiem w rejonie wileńskim, na północny wschód 
od Wilna. Polacy mają w nim bezwzględną większość (54% ludności według 
spisu z 1979 r.). Istnieje tu niemały ośrodek kultury polskiej; obok wspomnia
nej „Wileńszczyzny” funkcjonują jeszcze dwa, założone w 1975 r., zespoły szkolne: 
„Jutrzenka” (chór) i „Stokrotki” (zespół wokalny), a w latach 1950 - 1962 wyda
wano tu lokalną gazetę w języku polskim pt. „ Przykazania Lenina” (też po rosyjsku 
i litewsku).

„Wileriszczyzna” często występuje na Litwie, była również trzy razy w Polsce, w 
tymw 1988 r. na Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju, a w 1989 r. zrobiła 
furorę na Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Wielką 
popularnością cieszy się przedstawienie Wesele wileńskie, przygotowane przez ze
spól w 1988 r. Kierownikiem artystycznymi dyrygentem zespołu jest Jan Mincewicz 
-  nauczyciel i prezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL, a funkcję choreografa 
początkowo pełniła Danuta Mieczkowska. Od 1987 r. jej miejsce zajęła młoda 
absolwentka Konserwatorium Litewskiego w Kłajpedzie i była tancerka zespołu -  
Leonarda Klukowska.

„Wileriszczyzna” jest zespołem utytułowanym (w 1986 r. nadano mu tytuł 
zespołu ludowego), który jako jedyny w ZSRR nagrał płytę długogrającą z folklorem 
Wileńszczyzny.

Trzecim zespołem, nieco mniej znanym, jest Polski Zespól Folklorystyczny przy 
Zakładowym Domu Kultury „Inkaras” w Kownie. Zespół ten ma swoją specyfikę, 
związaną z sytuacją Polaków w Kownie. Ich liczba w tym mieście jest niewielka, 
wynosi bowiem około 2500 osób (0,6% ogółu mieszkańców miasta). Miejscowi Po
lacy są więc małą społecznością, oddaloną od zwartego osadnictwa polskiego na 
Wileńszczyźnie. Niemniej jednak są tutaj ludz'mi zasiedziałymi od dawna, mają 
bogate tradycje działalności polonijnej z okresu międzywojennego.

Twórcą polskiego zespołu była Helena Urniaż, z zawodu nauczycielka. Początki 
zespołu związane są z kursami języka polskiego w domu kultury w 1961 r. Po 
śmierci Heleny Urniaż w 1971 r. jej miejsce zajął Henryk Wojnowski. Obecnie kie
rownikiem muzycznym jest Irena Dackiewicz, pod której pieczą powstały w ostat
nich latach takie przedstawienia jak: Dożynki (1987) i Kupała, noc świętojańska 
(1988).

Oprócz trzech wyżej wymienionych zespołów pieśni i tańca na Wileńszczyźnie 
działają jeszcze dość liczne szkolne chóry i zespoły pieśni i tańca. Do bardziej 
znanych należą: „Wilenka” , „Pierwiosnki” i „Świtezianka” z Wilna, „Prząśniczka” 
z Landwarowa (pod Wilnem, lit. Lenlvaris ), „Solczanie” z Solecznik (miasteczko 
rejonowe na południe od Wilna, lit. Salćininkaij i „Ejszyszczanie” z Ejszyszek 
(miasto w rejonie solecznickim, na południe od Wilna, lit. Eiśiśkes).



160 GRZEGORZ BŁASZCZYK

„Wilenka” to najstarszy zespół szkolny (założony w 1972 r.), działa w szkole 
średniej nr 19. Prezesem zespołu jest Danuta Nazarenko (od 1989 r. Hen
ryk Sosnowski), kierownikiem i dyrygentem -  Władysław Korkuć, chórem kieruje 
M.Kasperowicz, tańcem -  Helena Rotkiewicz, a kapelą -  S.Naruszkiewicz. Jest to 
największy zespół polski na Wileńszczyźnie (liczy około 200 dzieci).

„Pierwiosnki” są młodsze, ale w 1988 r. obchodziły już swoje 10-lecie. Siedzibę 
mają w szkole średniej nr 26, chórem kieruje Janina Stupienko.

„Świtezianka” , równa wiekiem poprzedniemu zespołowi, działa w szkole średniej 
nr 29. Chórem kieruje Anna Michajłowska, a tańcami -  Krystyna Bogdanowska.

Znanym zespołem jest „Prząśniczka” , założona w 1981 r. przez wspomnianego 
już Władysława Korkucia. W 1988 r. zespól występował w Polsce.

„Solczanie” należą do najmłodszych zespołów (powstał w 1987 r.) i rekrutują się 
spośród pracowników oświaty rejonu solecznickiego. Kierownikiem i założycielem 
zespołu jest niestrudzony działacz i popularyzator kultury polskiej - Władysław 
Korkuć. Zespól pracuje w Domu Kultury w Solecznikach. W 1988 i 1989 r. 
„Solczanie” gościli w Polsce. Nazwa zespołu pochodzi od rzeczki Solczy (lit. Salcia) 
-  dopływu Mereczanki -  nad którą leżą Soleczniki.

Niewiele natomiast wiadomo o zespole „Ejszyszczanie” . W 1989 r. jego kie
rownikiem i dyrygentem chóru była Zofia Więckiewicz, a choreografem -  Wojciech 
Sawko.

Są jeszcze inne zespoły dziecięce. Wyżej była mowa o dwócli zespołach z Nie- 
menczyna („Jutrzenka” i „Stokrotka”). Oprócz nich można jeszcze wymienić: 
„Niemieżankę” (ze szkoły średniej w Niemieży), „Przepióreczkę” (ze szkoły średniej 
w Miednikach), „Rudamiankę” (ze szkoły średniej w Rukojnikach i domu kultury 
w Rudominie) i „Kwiaty Polskie” (ze szkoły średniej w Ejszyszkach). Ogółem w 
1990 r. zanotowano na Wileńszczyźnie 42 dziecięce zespoły amatorskie. Można 
więc powiedzieć, że prawie w każdej szkole polskiej działają tego typu zespoły.

Warto jeszcze wspomnieć o innym zespole muzycznym -  bardzo ostatnio popu
larnej Kapeli Wileńskiej. Ten sześcioosobowy zespół pod kierownictwem Zbigniewa 
Lewickiego śpiewa polskie piosenki z okresu międzywojennego i współczesne -  lwow
skie, warszawskie i wileńskie.

Drugim polem działalności kulturalnej Polaków jest ruch teatralny. Liczba i 
charakter teatrów polskich ulegały wielu zmianom. Obecnie można mówić o dwóch 
teatrach oraz o próbach tworzenia dalszych zespołów dramatycznych. Najstar
szym teatrem polskim jest Polski Zespół Dramatyczny (lub Teatralny) przy Wi
leńskim Klubie Medyków. Jego siedziba znajduje się w Wilnie przy Prospekcie 
Giedymina 27. Zespół ten powstał w 1961 r. z inicjatywy Janiny Stróżanowskiej -  
lekarki i kierowniczki zespołu, wielce zasłużonej dla polskości na Litwie (zmarłej w 
1984r.). Przechodził on różne koleje losu, dwukrotnie występowały z niego grupy 
aktorów, które tworzyły nowe zespoły dramatyczne. W latach 60 -ych wystawiono 
tu m.in. Niemców Leona Kruczkowskiego (1967), Świętoszka Moliera i Szczęście 
Frania Włodzimierza Perzyńskiego (1969). Reżyserem była wówczas Kazimiera



POLACY NA LITWIE. GENEZA I STAN OBECNY 161

Kymantaite (ur. 1909) -  znana litewska aktorka i reżyser.
W ostatnim czasie można mówić o nowym okresie w dziejach teatru „przy me

dykach” . W 1988 r. wystawiono tu Nowe, piękne czasy -  współczesną komedię 
polskiego pisarza Jerzego Jesionowskiego w reżyserii Liii Klejzik. Był to debiut i 
„praca dyplomowa” nowego kierownika artystycznego i reżysera zespołu. Lila Klej
zik, związana z tym zespołem od 20 lat, jest wychowanicą wspomnianej wyżej Ja
niny Strużanowskiej. Jeszcze w tym samym roku Lila Klejzik przygotowała przed
stawienie pt. Proces sądowy -  oparty na fragmentach III części Dziadów Adama 
Mickiewicza oraz Improwizacji Szymona Konarskiego (1838).

Drugim teatrem jest Polski Zespól Ludowy przy Pałacu Kultury Kolejarzy w 
Wilnie (przy ulicy Kauno 5) -  najlepszy i najbardziej znany teatr polski na Litwie. 
Jego przedstawienia mogli oglądać nie tylko mieszkańcy Litwy, ale również Łotwy, 
Estonii i Polski (ostatnio w Polsce byl w 1988 r.). Teatr powstał w 1962 r. z grupy 
aktorów, która odeszła z teatru „przy medykach” . Faktycznie jednak teatr „przy 
kolejarzach” powstał dopiero w 1965 r., kiedy na jego czele stanęła Irena Rymowicz, 
długoletnia aktorka Rosyjskiego Teatru Dramatycznego w Wilnie. Do chwili obe
cnej jest ona kierownikiem artystycznym teatru. Wystawia się tu klasykę polską 
i obcą, współczesne sztuki polskie, radzieckie i litewskie, a także bajki dla dzieci. 
Z bardziej znanych inscenizacji można wymienić szczególnie popularnego Zagłobę 
swatem wg Henryka Sienkiewicza, także Pana Damazego Józefa Blizińskiego, Gęsi 
i gąski Michała Bałuckiego, Damy i huzary Aleksandra Fredry i Moralnos'c pani 
Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, a ze sztuk współczesnych Kosmogonię Jarosława Iwa
szkiewicza i Dziewiątego sprawiedliwego Jerzego Jurandota. Dominują tu farsy i 
komedie polskie z XIX w., bardzo popularne wśród Polaków litewskich. Jedno
cześnie Irena Rymowicz podejmuje trud prezentacji bardziej ambitnych dramatów 
współczesnych. Obok wspomnianych już sztuk polskich wystawia ona także dra
maturgów litewskich: Żemaite (1845-1921), Juozasa Gruśasa (1901-1986) i Kazysa 
Saji (ur. 1930).

Oprócz wymienionych wyżej dwóch zespołów teatralnych w minionym 40-leciu 
istniało jeszcze kilka innych. Były to jednak efemerydy: Polski Zespól Dramatyczny 
przy Klubie Pracowników Łączności w Wilnie i „Amatorzy Sceny Polskiej” przy 
Klubie Pracowników Przedsiębiorstw Komunalnych w Kownie. O teatrach tych 
brak bliższych informacji.

Na początku 1987 r. powstał jeszcze jeden zespól -  Polski Zespól Teatralny 
przy zakładach „Komunaras” (fabryka obrabiarek w Wilnie). Zespół ten stworzyła 
grupa aktorów z teatru „przy medykach” . Funkcję reżysera pełni tu Władysław 
Sipajtis -  znany działacz ruchu amatorskiego. Przystąpiono do prób Niemców 
Leona Kruczkowskiego. Nie wiadomo jednak, czy powiedzie się ta kolejna próba 
założenia teatru amatorskiego.

Trzecią i ostatnią formą działalności kulturalnej Polaków są kółka literackie. 
W okresie powojennym nad trzema funkcojnującymi kółkami opiekę sprawował 
„Czerwony Sztandar” . Pierwsze dwa istniały w latach 1954-1956 i 1958-1967 i po
wstały z inicjatywy Władysława Abramowicza (Vladasa Abramaviciusa, 1909-1965)



162 GRZEGORZ BŁASZCZYK

-  historyka kultury, bibliografa i poety (pisał po polsku m.in. wiersze, przewodniki 
turystyczne i monografie naukowe), bardzo zasłużonego dla odrodzenia polskiego 
środowiska literackiego w Wilnie (choć sam uważał się za Litwina). Jego tragiczna 
śmierć w 1965 r. (pochowano go na cmentarzu na Rossie) spowodowała, że nieba
wem przestało istnieć „jego” kółko literackie. Po raz trzeci kółko to powstało w 
1987 r., kieruje nim Maria Lotocka (ur. 1944) -  poetka i dziennikarka „Czerwonego 
Sztandaru” . Kółko to nie jest duże, liczy bowiem kilkunastu twórców i miłośników 
literatury. Organizuje ono imprezy kulturalno-literackie dla mieszkańców Wilna i 
regionu, jego członkowie uczestniczą w „Wiośnie Poezji” (lit. Poezijos pavasaris), 
która od 1965 r. odbywa się corocznie w maju w Wilnie i w innych miastach Li
twy. Spotykają się również z czytelnikami. Wydarzeniem było wydanie w 1985 
r. antologii wierszy członków Kółka Literackiego pt. Sponad Wilii cichych fal (w 
nakładzie 1000 egzemplarzy). Była to pierwsza książka o charakterze literackim 
w języku polskim od 40 lat! Pomieszczono tu wiersze piętnastu poetów polskich 
Wileriszczyzny, w tym m.in. dwóch kobiet (Marii Lotockiej i Jadwigi Bębnowskiej). 
Spośród innych poetów trzeba tu wymienić Michała Wolosewicza (ur. 1925), Ale
ksandra Śnieżkę (ur. 1945), Sławomira Worotyriskiego (1942 - 1983, jednego z 
najciekawszych twórców, przedwcześnie zmarłego i pochowanego w Bielsku-Białej), 
Wojciecha Piotrowicza (ur. 1940), Romualda Mieczkowskiego (1950), Aleksandra 
Sokołowskiego (1935) i Henryka Mażula (ur. 1953, prezesa Kółka Literackiego od 
1987 r.).

Na zakończenie tej części rozważań kilka słów o prasie polskiej na Litwie. Od 
1953 r. ukazuje się tu „Czerwony Sztandar” -  organ KC Komunistycznej Partii 
Litwy. Do dzisiaj jest to jedyny dziennik w języku polskim nie tylko na Litwie, 
ale i w całym Związku Radzieckim (od 9 lutego 1990 r. zmieni! nazwę na „Kurier 
Wileński”). Obecnie ma on nakład 54 tysiące egzemplarzy (1989 r.), z czego ponad 
20 tysięcy' sprzedawanych jest w Polsce. Gazeta ta (która powstała 1 lipca 1953 
r. na miejsce „Czerwonej Gwiazdy” z lat 1952 - 1953) przechodziła znamienną 
ewolucję: od stylu „stalinowskiego” do „pieriestrojkowego” w chwili obecnej. O 
ile dawniej pismo to tylko w niewielkim stopniu reprezentowało interesy ludności 
polskiej na Litwie, to od 1988 r. stało się trybuną Polaków na Litwie. Mimo 
dość kontrowersyjnej przeszłości, „Czerwony Sztandar” przez wiele lat byl jedyną 
instytucją, która nadawała formy organizacyjne oświatowej i kulturalnej aktywno
ści Polaków na Litwie. Można tu wymienić wspomniane wyżej Kółko Literackie, 
któremu udostępniano lamy gazety, działalność popularyzowano i otaczano opieką. 
Jeśli chodzi o okres najnowszy, to „Czerwony Sztandar” ma niemałe zasługi dla 
podtrzymania polskości na Litwie. Na jego lamach alarmowano w sprawie zmniej
szania się liczby szkól polskich, odpierano zarzuty nacjonalistów litewskich i wysu
wano postulaty społeczności polskiej pod adresem władz.

Do 1988 r. w języku polskim ukazywały się jeszcze: „Kobieta Radziecka” 
(polska wersja miesięcznika litewskiego „Tarybine Moteris”) oraz trzy gazety re
jonowe: w rejonie trockim „Przewodnik” (lit. „Spartuolis” , od 1989 r. zwany
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„Galve”), w rejonie wileńskim „Przyjaźń” (lit. „Draugyste”) i w rejonie solecz- 
nickim „Przykazania Lenina” (lit. „Lenino priesakai”). Gazety te ukazują się na 
terenach o największej liczbie ludnos'ci polskiej. Wychodzą trzy razy w tygodniu 
w trzech wersjach językowych: rosyjskiej, litewskiej i polskiej. Poziomem zbliżają 
się do pism nieprofesjonalnych, „nie grzeszą jakością i błyskotliwością tekstów” (wg 
opinii Eugeniusza Kurzawy) 4. Będąc oficjalnymi organami lokalnych władz rejo
nowych: KPL i Komitetów Wykonawczych Rad Delegatów Ludowych, preferują 
określony typ problematyki. Powstały one w latach: 1947 („Przodownik” , redak
tor Juozas Vercinkevicius), 1949 („Przyjaźń” , redaktor Wacław Jarmolowicz) i 1953 
(„Przykazania Lenina” , redaktor Edmund Gotowiecki).

Nakład tych gazet w języku polskim jest niewielki, np. „Przodownik” ma 690 
egzemplarzy (najmniej z polskich gazet), przy udokumentowanej spisem z 1979 r. 
liczbie prawie 20 000 Polaków, zamieszkałych w tym rejonie. Wiąże się to także ze 
spadkiem czytelnictwa prasy polskiej wśród Polaków. Jest to w pewnym stopniu 
odbiciem procesów wynaradawiania się Polaków, którzy chętniej sięgają po prasę 
rosyjską niż polską.

Ponadto trzeba wspomnieć o codziennej polskiej audycji radiowej emitowanej od 
1953 r. Jest to półgodzinny serwis (w programie II o godzinie 18°°) informacyjno- 
publicystyczny i reportażowy, raz w tygodniu uzupełniony kroniką kulturalną. W 
latach 1980-1988 redaktorem tej audycji byl Romuald Mieczkowski -  poeta i pro
zaik, członek Kółka Literackiego. Obecnie funkcję te, pełni po jego przejściu do 
telewizji Władysław Strumiłło.

Polskie życie kulturalne na Litwie jest dość ograniczone, pozbawione profesjo
nalnego charakteru i zawężone do folkloru, poezji i teatru amatorskiego. Te formy 
działalności, tak potrzebne w poprzednich latach, obecnie chyba już się przeżyły. 
Nie odpowiadają w pełni ambicjom społeczności polskiej i -  mimo wszystko -  jej 
potencjałowi intelektualnemu.

D. Zmiany w latach 1988 - 1990 (do 11 marca)

Rok 1988 można uznać za przełomowy w powojennych dziejach Polaków 
na Litwie. Zasadnicze znaczenie miało tu powstanie Stowarzyszenia Społeczno- 
Kulturalnego Polaków na Litwie w dniu 5 maja 1988 r. Po raz pierwszy w powo
jennym 40-leciu stworzona została organizacja, która mogła reprezentować interesy 
mniejszości polskiej na Litwie. Do tej pory jedynie redakcja „Czerwonego Sztan
daru” w pewnym i ograniczonym stopniu pełniła tę rolę. Stowarzyszenie postawiło 
sobie za główny cel „krzewienie i popieranie języka i kultury polskiej, kształtowanie 
świadomości narodowej” . Dla realizacji tak ogólnych celów wysunięto wiele szcze
gółowych postulatów:

4E. K u r z a w a ,  Polskie środki masowej kom unikacji na W ileńszczyźnie, „G oniec Kresowy”

1989, s. 6-7.
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1. Obrona i rozszerzenie sieci szkół polskich (jest to jeden z najczęściej wysuwa
nych postulatów przez społeczność polską);

2. Zakładanie polskich przedszkoli; akcja ta nabrała rozmachu w 1989 r. po 
wyrażeniu zgody przez władze w maju 1988 r.; na przełomie 1988/89 było 5 
przedszkoli z 268 dziećmi;

3. Założenie tygodnika społeczno-kulturalnego w języku polskim; „Czerwony 
Sztandar” nie mógł zaspokoić ambicji Polaków na Litwie ze względu na jego 
charakter (organ partii komunistycznej) i ograniczoną objętość (zaledwie 4 
strony); wspomniany postulat udało się zrealizować - od początku 1990 r. 
wychodzi „Magazyn Wileński” w miejsce zlikwidowanej „Kobiety” (dawnej 
„Kobiety Radzieckiej”);

4. Wysyłanie młodzieży polskiej na studia do Polski;

5. Ułatwienie dostępu młodzieży polskiej do szkól wyższych na Litwie;

6. Opracowanie modelu szkoły polskiej (program nauczania, podręczniki, kadry) 
na wzór litewskiej szkoły narodowej, według założeń z 1988r.; projekt takiej 
szkoły opublikowano w „Czerwonym Sztandarze” w dniu 1 czerwca 1989r.);

7. Utworzenie polskiego ośrodka kulturalnego w Wilnie (z biblioteką, salami 
wystawowymi, itp.);

8. Uznanie języka polskiego na Wileńszczyźnie za państwowy na równi z litew
skim; postulat ten (wówczas nie uwzględniony) wysunięto już w październiku 
1988 r. podczas dyskusji nad uznaniem języka litewskiego za państwowy 
na Litwie; w konsekwencji w okresie późniejszym polscy działacze wysunęli 
koncepcję tworzenia polskich obwodów (gmin, tj.„apilinek” na Litwie) auto
nomicznych na obszarach o znacznym odsetku ludności polskiej; po długich 
dyskusjach we wrześniu 1989 r. podjęto próbę realizacji tej koncepcji -  6 i 15 
września tego roku lokalne organa władzy ogłosiły dwa rejony (solecznicki i 
wileński) polskimi rejonami narodowo-terytorialnymi; w praktyce oznaczało 
to równouprawnienie na tych terenach trzech języków : polskiego, litewskiego 
i rosyjskiego; uchwały te zostały jednak unieważnione przez Prezydium Rady 
Najwyższej LSRR w dniu 21 września 1989 r.;

9. Przedłużenie czasów antenowych programów radiowych i telewizyjnych w 
języku polskim; emisję stałego, półgodzinnego programu telewizyjnego po 
polsku pt. „Panorama Tygodnia” rozpoczęto, pod kierownictwem Romualda 
Mieczkowskiego, w dniu 7 sierpnia 1989 rą mogram ten jest emitowany w 
niedziele o godzinie 1430 ; od 12 marca 1990 r. przedłużono też program 
radiowy w języku polskim do jednej godziny;
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10. Ochrona zabytków polskich na Litwie, w tym przekazanie Muzeum Mickiewi
cza społeczności polskiej; do tej pory należy ono do Uniwersytetu i od wielu 
lat jest zamknięte; realizacja tego ważnego postulatu przeciągnęła się, ale w 
końcu utworzono Fundację Kultury Polskiej na Litwie z inicjatywy Janiny 
Liminowicz i Henryka Sosnowskiego (7 października 1989 r.); celem tej fun
dacji jest gromadzenie środków finansowych i kierowanie ochroną zabytków 
kultury polskiej na Litwie;

11. Umożliwienie odbioru Telewizji Polskiej na Wileńszczyźnie (postulat pod
noszony przez stronę polską od kilku lat, ale bez powodzenia wobec oporu 
strony litewskiej; ostatnio zdecydowano, że strona polska ma zwiększyć moc 
nadawczą przekaźnika w Suwałkach; dopiero zmiany polityczne na Litwie po 
11 marca 1990 r. umożliwiły rozpoczęcie od 1 kwietnia retransmisji I pro
gramu Telewizji Polskiej, w miejsce programu telewizji leningradzkiej);

12. Założenie polskiego teatru zawodowego;

13. Zwiększenie nakładów polskich książek;

14. Otworzenie kina prezentującego filmy polskie;

Są to chyba najważniejsze postulaty społeczności polskiej na Litwie, choć w 
okresie późniejszym pojawiły się i inne, np. dotyczące posług religijnych. Nie
które z nich zostały już zrealizowane (np. przedszkola polskie, nowe czasopismo 
społeczno-kulturalne), inne nie doczekały się jeszcze realizacji, mimo wciąż pona
wianych wysiłków wspomnianego Stowarzyszenia. Ważnym wydarzeniem w jego 
dziejach był I Zjazd w dniach 15 - 16 kwietnia 1989 r. Stowarzyszenie liczyło wów
czas ponad 12 tysięcy członków, zrzeszonych w 50 kolach w rejonie wileńskim i 
solecznickim, w ponad 30 w Wilnie, w 10 w rejonach trockim i święciańskim, 2 w 
rejonie szyrwinckim i 1 w Kownie i rejonie ignaliriskim. Liczebność tych kól dość 
wiernie odzwierciedla wielkość osadnictwa polskiego na Litwie.

Na wspomnianym zjeździe dokonano zmiany nazwy Stowarzyszenia na Związek 
Polaków na Litwie (skrót ZPL, lit. Lieiuvos Lenku Sajunga). Nie była to oczywi
ście tylko zmiana nazwy, ale chodziło tu o rozszerzenie funkcji nowej organizacji: 
nie tylko społecznych i kulturalnych, ale także politycznych (np. udział w wybo
rach) i gospodarczych. Liczyło się również podniesienie prestiżu Stowarzyszenia, 
w przeszłości nieraz lekceważonego z racji jego działalności, ograniczającej się - 
zdaniem Czesława Okińczyca - tylko do „wierszyków i teatrzyków” 5.

Związek Polaków na Litwie stał się reprezentacją wszystkich Polaków litewskich, 
jako organizacja samorządna, niezależna (do tej pory Stowarzyszenie należało do 
Litewskiego Funduszu Kultury) i posiadająca osobowość prawną. Został oficjalnie 
zarejestrowany 24 sierpnia 1989 r.

Oprócz ZPL powstało jeszcze kilka innych polskich organizacji: Związek Na
ukowców Polaków Litwy i Związek Studentów Polaków Litwy. Pierwszy z nich

5Cz. O k i ń c z y c ,  Ludzie zaczynają się budzić (wyw iad), „D ziennik Polski” 1989, n r  140.
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został utworzony 14 kwietnia 1989 r. i skupia polskich naukowców, których na 
Litwie jest niewielu. Środowisko to może liczyć do 100 osób, łącznie z aspiran
tami (doktorantami). Na jego czele stoi Romuald Brasis (Brazys) -  doktor nauk 
matematyczno-fizycznych w Instytucie Fizyki Litewskiej Akademii Nauk.

Natomiast Związek Studentów Polaków Litwy, założony również w kwietniu 
1989 r., liczy około 200 członków.

Inne organizacje polskie to Koło Medyków założone 11 maja 1989 r. przy ZPL 
(prezesem został Władysław Mieczkowski) i powstałe w tym samym czasie Koło 
Akademickie przy ZPL, któremu przewodniczył Eugeniusz Wasilewski (od 1990 
r. Marian Wiszniewski). Koło to skupia oprócz naukowców, także pracowników 
administracyjnych, bibliotecznych i innych, zatrudnionych w placówkach Akademii 
Nauk.

W październiku 1989 r. rozpoczął działalność klub katolicki, którego konfe
rencja założycielska odbyła się 7 kwietnia 1990 r. Powstało wówczas Katolickie 
Stowarzyszenie Polaków na Litwie. Prezesem został Władysław Mackiewicz.

6 października 1989 r. utworzono polską sekcję Wileńskiej Wspólnoty Zesłańców 
pod przewodnictwem Romualda Gieczewskiego.

7 października 1989 r. powstała Fundacja Kultury Polskiej na Litwie, prezesem 
został Henryk Sosnowski.

4 lutego 1990 r. utworzono przy ZPL Klub Byłych Żołnierzy AK Okręgu 
Wileńskiego. Funkcję prezesa powierzono Henrykowi Sieczyńskiemu, pseudonim 
„Sztaba” , łącznikowi Armii Krajowej.

18 marca 1990 r. odbyło się zebranie założycielskie klubu sportowego Polaków 
na Litwie „Polonia” . Prezesem wybrano Janusza Jaszczanina -  profesora Litew
skiego Instytutu Kultury Fizycznej w Kownie.

Rok 1989 przyniósł też odrodzenie się harcerstwa polskiego na Litwie, które 
ma tu bogate, przedwojenne i wojenne tradycje (słynna wileńska „Czarna Trzy
nastka”). Pierwsze drużyny harcerskie powstały już w sierpniu 1989 r. (drużyna 
„Wilia” z drużynową Ireną Baniel). Na początku 1990 r. funkcjonowały w Wil
nie cztery drużyny harcerskie, liczące 150 osób. 12 grudnia 1989 r. utworzono 
Tymczasowy Zarząd ZIIP na Litwie, na czele z Walerym Tankiewiczcm.

Duże zmiany zaszły także w polskim środowisku literackim i dziennikarskim. 
Istniejące od 1978 r. Kółko Literackie przy „Czerwonym Sztandarze” zostało prze
kształcone w lecie 1989 r. w sekcję polską przy Związku Pisarzy Litewskiej SRR. 
Zmiana ta miała nie tylko znaczenie formalne, świadczyła bowiem o uznaniu dla 
środowiska polskich poetów-amatorów ze strony stowarzyszenia zawodowego, jakim 
jest wspomniany Związek. Prezesem tej sekcji został Aleksander Sokołowski (ur. 
1935, z zawodu inspektor szkolny w rejonie wileńskim).

Na przełomie lat 1989/90 bujnie rozwinęła się prasa polska. Obok „Czerwonego 
Sztandaru” („Kuriera Wileńskiego”) pojawiły się trzy nowe tytuły. Najpierw 
zaczęto wydawać tygodnik „Nasza Gazeta” (22 października 1989 r.) -  organ 
ZPL. 24 grudnia 1989 r. ukazał się pierwszy numer dwutygodnika „Znad Wi-
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lii” -  pierwszej od 70 lat prywatnej gazety w ZSRR, wydawanej przez adwo
kata Czesława Okińczyca. Jest to pismo niezależne, dążące do zbliżenia polsko- 
litewskiego. Ostatni tytuł to „Magazyn Wileński” -  również niezależny dwutygo
dnik, typu magazynu ilustrowanego, o charakterze społeczno-politycznym i kultu
ralnym.
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KSIĘDZA JANA DROGA DO POLSKI<

„ ...I m y kiedyś pom rzem y do reszty, 
bo dziś tylko przez poły um arli”.
(z lis tu  J.Sierocińskiego)

Kdęczeńska śmierć unity, księdza Jana Henryka Sierocińskiego, wcielonego do 
wojska za udział w Powstaniu Listopadowym i obwinionego w szesnaście miesięcy 
później o zorganizowanie w Syberii Zachodniej spisku, mającego za cel uwolnie
nie odbywających tu karę powstańców przeszła -  rzecz niepojęta -  prawie nie
zauważona przez polską opinię publiczną. Uwięziony 12/24 czerwca 1833 r. w 
Omsku Sierociński byl wraz z kilkuset podejrzanymi przesłuchiwany, konfronto
wany i dręczony przez długie lata, nim 31 grudnia 1836 r. st.st., tj. 12 stycznia 
1837 r. nowego stylu, miłosierny Mikołaj I podpisał wyrok: karę śmierci zamieni! na 
sześciokrotne przegnanie przez szpaler tysiąca żołnierzy uzbrojonych w kije, zwany 
„zieloną ulicą” . Byl to ulubiony środek wychowawczy stosowany w rosyjskiej armii 
aż do „wielkich reform” Aleksandra II. Sześć tysięcy razów oznaczało niechybną 
śmierć. I tak też się stało: razem z księdzem Janem w męczarniach wyzionął 
ducha Władysław Drużyłowski, a dr Ksawery Szokalski wyżył dzięki dyżurnemu 
lekarzowi, który przerwał egzekucję. Nie przeżyli jej także skazani na pięć i trzy 
tysiące uderzeń Włodzimierz Milidin, Jan Wróblewski i Antoni Zagórski, którzy 
zmarli w omskim lazarecie1.

W kraju - nad Wisłą i nad Niemnem - nikt, poza nieliczną garstką najbliższych 
krewnych syberyjskich zesłańców, (przez wiele lat) o tym, co w marcu 1837 r. wy
darzyło się w Omsku, nie wiedział i wiedzieć nie mógł. Informacja o wyroku nie 
ukazała się w gazecie „Russkij Inwalid” , jak to miało miejsce w innych przypad
kach. Żadna wies'ć nie dotarła też za granicę, choć informowano o innych głośnych 
w tym czasie tego rodzaju zgonach: np. już w 1837 r. opisano przypadek za- 
katowania w Orenburskim Korpusie Polaka, Lewandowskiego1 2. Pierwsza bodajże

1 Egzekucja wg dokum entów  urzędow ych odbyta się 2 /1 4  m arca  1837r. N iektórzy pam iętn i- 
karze, a  w ślad  za  nim i h istorycy, p o d a ją  in n ą  d a tę  dzienną, w ym ieniając także wśród zabitych 
W incentego Jabłońskiego. E gzekucja odbyła  się w fortecy  om skiej, następn ie  w szystkich skaza
ńców przewieziono do lazare tu , m artw ych  lu b  um ierających. Orzeczenie A u d y to ria tu  Głównego 
z podziałem  n a  tzw . kategorie i w ym iarem  k a r zatw ierdzonym  przez cara  zob. Społeczeństwo 
polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku, red . W . A. D ja k o w ,  S. K i e n i e w i c z ,  
W . Ś l i w o w s k a ,  F . I. S t e b l i j ,  Ossolineum , W roclaw 1984, s. 579-590.

2Zob. „R epublikanin” z 13 IV 1837r., n r  5, L ondyn. E gzekucja m iała m iejsce w O renburgu  w 
m arcu  1835 r .  i odnotow ana została przez wielu pam iętn ikarzy  (zob. W . J e w s i e w i c k i ,  Batyr.
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wzmianka o męczeńskiej śmierci księdza Sierocińskiego pojawiła się we francuskiej 
gazecie ,,1’Univers” w 1844r., skąd przedrukował ją  „Dziennik Narodowy”3.

A przecież byli świadkowie, którzy wkrótce po kaźni w Omsku do kraju wrócili i 
trudno uwierzyć, by w omskich wydarzeniach nic nikomu nie opowiadali. Piotr Mo
szyński, przez niektórych uważany za „ukrytą sprężynę” spisku4, przybył z Syberii 
w 1834 r., a od 1840 r. mieszkał w Krakowie. Na krótko zawitał na rodzinne Podole 
Adam Suzin, wraz z Tomaszem Zanem przesłuchiwany w sprawie „spisku orenbur- 
skiego” -  obaj od zarzutów zostali uwolnieni, co nie zmienia faktu, iż o przebiegu 
tragedii syberyjskiej byli poinformowani, podobnie jak Roman Sanguszko, który 
wrócił do Slawuty w 1845 r. Moszyński i Sanguszko znali Sierocińskiego osobiście. 
W najdrobniejszych szczegółach wiedział o wszystkim Adolf Januszkiewicz, który 
kwaterował wszak w Tobolsku razem z Władysławem Drużylowskim, ale nawet po 
opuszczeniu kraju nie sięgnął po pióro, by dać świadectwo temu, czego byl świad
kiem i uczestnikiem. Żaden z tych Sybiraków nie postarał się, aby nadać rozgłos 
męczeństwu zesłańców polskich.

Co więcej, kiedy w końcu 1846 r. na Zachodzie pojawił się Rufin Piotrow
ski, pierwszy po Beniowskim, któremu udało się zbiec z Syberii, jego relacjom 
nie poświęcono wcale należnej uwagi: utonęły one w ówczesnej prasie francu
skiej i niemieckiej5. „Dziennik Narodowy” , który o ucieczce Piotrowskiego in
formował 7 listopada 1846 r. w tydzień później wydrukował obszerną jego relację, 
zawierającą dane o spisku omskim, jego zdrajcach i męczennikach6. Nie znajdu
jemy jednak żadnego śladu zainteresowania tą bulwersującą opowieścią wśród elity 
Wielkiej Emigracji7: musialo upłynąć kilkanas'eie lat, by znalazł się wydawca jego 
pamiętników, i to nie we Francji, gdzie ich autor mieszkał i działał do 1868 r., lecz 
w Poznaniu8. Kariera Rufina Piotrowskiego, jako piewcy polskich losów syberyj

0  Janie W itkiew iczu 1808-1839, W arszawa 1983, s. 129-131).
3 Inform acja ta  d o tarła  z Galicji („P iszą  z B rodów ” ) i była b a łam u tn a : podaw ała, iż Sierociński 

skazany został n a  5 tys. kijów za nauczan ie  Polaków w Tobolsku, by  ich  „oświecić i ostrzec” p rzed  
„sidłam i schizm y” , „D ziennik  N arodow y” z 28 X II 1844 r ., n r  195, s. 783-784.

4Określenie z lis tu  W . Drużyłowskiego, zob. W . D j a k o  w, A. N a g a j  e w, P artyzantka  Zaliw- 
skiego i je j  pogłosy (1832-1835), przeł. M. Kotow ska, W arszawa 1979, s. 142.

5Opublikował ją  „Le C onstitu tionel” z 18 X II 1846 r .,  „A llgem eine Z eitung” w jed n y m  z 
osta tn ich  num erów t.r ., k tó ry  ju ż  w lu ty m  1847r. d o ta ił  n a  Syberię, co odnotow ał konarszczyk 
P io tr  Borowski w liście zatrzym anym  przez III  O ddział (zob. W . Ś l i w o w s k a ,  M ateriały do 
historii zesłańców syberyjskich, „P am ię tn ik  L iteracki” 1990, z . l ,  s. 165).

6R elacja R . P i o t r o w s k i e g o ,  Okrucieństw a m oskiewskie dokonane na Polakach w Syberyi 
ukazała się w „D zienniku N arodow ym ” z 14 X I 1846r., n r  293, i przynosiła wiele szczegółów o 
spisku om skim  i kaźni. Nazwisko Szokalskiego wydrukow ano jak o  Czokalskiego, a  Zagórskiego 
jako Górskiego. „M nóstw o żyje św iadków tej okropnej sceny -  pisano -  Piotrow ski p rzybył tam  w 
la t siedem , a  każdy o niej zachował ta k  żywą pam ięć, jak b y  to się stało  w czoraj” (s. 1173-1174).

^Inform acje o m ęczeństw ie księdza Sierocińskiego do tarły  do ho te lu  L am b ert, n ie  zdołaliśmy 
jed n ak  usta lić , ja k  zostały spożytkow ane, zob. zbiory C zartoryskich, rkps 5660, M artyre du P rieur  
Sierociński.

8R. P i o t r  o w s k i ,  P a m iętn ik i z pobytu na Syberyi, t. I-III, nak ładem  księgarni Ja n a  K onstan 
tego Zupańskiego, Poznań  1860-1861.
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skich, przypada dopiero na drugą połowę XIX wieku i wiek XX, kiedy to entuzjastą 
jego stanie się m.in. Knut Hamsun. Fragmenty przedrukuje w 1862 r. Aleksan
der Hercen na łamach „Kołokola”9, akcentując z całą mocą wlas'nie haniebną dla 
mikołajewskiego systemu sprawę legalnego mordowania jeńców - bo jeńcami byli po
wstańcy listopadowi - za próbę uwolnienia się z syberyjskiej niewoli. Sprawa księdza 
Sierocińskiego sprzed ćwierćwiecza stawała się teraz glos'na. Być może wcześniej
sza zmowa milczenia wiązała się z negatywną po 1837 r. postawą ogółu zesłańców 
wobec wszelkich prób ucieczek - zespołowych i indywidualnych10 11. „Spisek omski” 
1832/33 r. oraz nieudana próba ucieczki Piotra Wysockiego i współtowarzyszy w 
1835 r. przyczyniły się wszak do znacznego pogorszenia sytuacji zesłańców pol
skich na Syberii, do zaostrzenia reżymu zsyłki, toteż z tej formy protestu na długo 
świadomie zrezygnowano.

Ukazanie się wspomnień uciekiniera z Sybiru i ich liczne przekłady milcze
nie to przerywały. Minie jednak jeszcze kilka lat, nim opowiedzą o księdzu Ja
nie inni pamiętnikarze: Agaton Giller11 (1867, 1870 i 1872), Krzysztof Wolicki12 
(1876) i wreszcie świadek naoczny i uczestnik egzekucji, który koszmar ów przeżył 
na własnej skórze w sensie dosłownym, Franciszek Knoll13 (1883). W ślad za 
pamiętnikarzami pójdą historycy: Zygmunt Librowicz, pierwszy dziejopis losów 
syberyjskich14 i Sergiusz Maksimów15, który oprze się przede wszystkim na wspo
mnieniach Rufina Piotrowskiego, a także autor książki o dekabrystach w Zachodniej 
Syberii A.I.Dmitrijew-Mamonow16 i Bolesław Limanowski w swej Historii demo
kracji polskiej17.

Dopiero teraz na księdza Jana, zapomnianego przywódcę spisku omskiego, 
zwraca uwagę Mieczysław Romanowski, poeta uważany za epigona romantyzmu18,

9Zob. A. I. G i e r  c e n ,  Sobranije soczin ienij w 30 tomach, t. XVI, M oskwa 1959, s .109-116.
10B. Z a l e s k i  w yraźnie pisze o ty m , iż w K orpusie O renburskim  „w końcu i sam a ucieczka

p o tęp ianą  była jako  m ogąca przynieść szkodę w szystkim ” -  zob. W ygnańcy polscy w Oren- 
burgu, „R ocznik Tow arzystw a H istoryczno L iterackiego w P ary żu ” , rok 1866, Paryż 1867, s.107; 
wzm ianka o „straszn ą  traged ią  zakończonym  spisku księdza Sierocińskiego” n a  s.85.

11 A. G i l l e r ,  Opisanie Zabajkalskiej K rainy w Syberyi, t.I, L ipsk 1867, s.104, 195-199, 238; 
I d e m ,  H istoria powstania narodu polskiego w 1961-1864 r., t.I I I , Paryż  1870, s.496-502; Lista  
wygnańców polskich do r. 1860, w: A lbum  M uzeum  Narodowego w Rapperswyll, P oznań  1872, 
s.384-442.

12K. W o l i c k i ,  W spom nienia z czasów pobytu w cytadeli w arszawskiej i na Syberyi, Lwów 
1876, s. 169-182.

13F . K n o l l  a  P am iętn ik i z  Syberii publikow ane były z przerw am i w num erach  32-140 „G ońca 
W ielkopolskiego” z 1883r. i w t.r . wyszły jak o  oddzielna odb itka , a  w 1893r. ukazało się drugie 
wydanie. Egzem plarza nie m a  ani B iblioteka N arodow a ani Jagiellońska.

14Z. L i b r o w i c z ,  Polacy w Syberii, K raków  1884, s. 326-330.
15 W ydanie rosyjskie ukazało się w 1891 r. W ydanie polskie w przkładzie Z .P ietkiew icza p t. 

Syberya i ciężkie roboty (S ib ir i katorga) w W arszawie w 1900r. O księdzu Sierocińskim : t.I I I , s. 
67-70.

16 A.I. D m i t r i  j  e w -M a m o n o  w, Diekabristy w Zapadnoj Sibiri. Istoriczeskij oczerk po ofi
cjalnym dokum ientam , S -P ietierburg  1905, s. 136.

17B. L i m a n o w s k i ,  H istoria demokracji polskiej, t.I , W arszawa 1946, s.359-360 (wyd. I, 
Zurych 1901).

18M. R o m a n o w s k i ,  Poezje, t.IV , Lwów 1883, s. 251-258.
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urodzony w tym samym roku, kiedy w Omsku aresztowany został bohater jego poe
matu, ten, który nie zafrapował żadnego z wielkich romantyków, choć Sybir znaczył 
w ich twórczości tak wiele... Z prozaików pierwszy opisał tę dramatyczną historię 
Juliusz Turczyński19, zaś Lew Tołstoj odtworzył w przejmujący sposób scenę kaz'ni 
Sierocińskiego i współtowarzyszy w głośnej noweli Za co?20

Przez długie lata historycy nie mieli żadnego dostępu do akt śledczo-sądowych 
księdza Sierocińskiego, choć ich istnienia domyślali się21. Michał Janik22 mógł się 
więc oprzeć - jak i jego poprzednik - jedynie na materiale pamiętnikarskim, w tym 
nieopublikowanych i utraconych bezpowrotnie w latach ostatniej wojny wspomnie
niach Wojciecha Rosiewicza23, na które natrafił w zbiorach po Józefie Ignacym 
Kraszewskim w Bibliotece Narodowej już po opublikowaniu swych Dziejów Po
laków na Syberii . Te same materiały nieco obszerniej zrelacjonował w 1959 r. 
Władysław Jewsiewicki24.

Odnalezione przez Aleksieja Nagajewa akta śledczo-sądowe „sprawy omskiej” 
rzuciły nowe światło na ten ważki epizod polskich dziejów syberyjskich. Jed
nakże mimo opublikowania paru artykułów25 na ten temat oraz wydania wespół 
z Włodzimierzem Djakowem książki26 (pod mylącym tytułem, stąd zainteresowani 
tą problematyką nie sięgają do niej), a także ogłoszenia kilkunastu dokumentów 
z tych zespołów archiwalnych27 -  postać księdza Jana nadal kryje się w mrokach 
niewiedzy28. Kim był ten pozbawiony w 1832 r. sakry ksiądz kanonik pełniący 
obowiązki opata klasztoru bazylianów w Owruczu, absolwent Uniwersytetu Wile
ńskiego, człowiek wielkiej kultury i zdolności? Czy rzeczywiście - jak podejrzewali

19J . T u r c z y ń s k i ,  N asza Golgota. Z  martyrologii sybirskiej, Lwów 1901; wyd. II, Lwów 1909.
20O pow iadanie to  ukazało się w 1906r. i w tym że ro k u  było przełożone n a  język  polski, a  

następnie w ielokrotnie przedrukow yw ane w różnych przekładach. Zob. L. B o l s z a k o w ,  W . 
D ja k o w ,  Sprawa M igurskich, przeł. E .K orpała-K irszak i A .U rbańska, Kraków-W rocław 1984, 
s.238; B. B i a ł o k o z o w i c z ,  Lwa Tołstoja zw iązki z  Polska,, W arszawa 1966, s.107, 113, 317, zob.
W . L e d n i c k i ,  Tołstoj a Polska, K raków  1929, s.33, 35, 45-46.

21 Sięgali do n ich  b ad a jąc  „spisek orenburski” h isto rycy  W .A . P o t t o  („Istoriczeskij W iestnik” 
1881, n r  12) i N. N. M o d i e s t o w  („T rudy  O rienburgskoj uczonoj archiw noj kom issii” , O rienburg 
1917, t.X XXV).

22M. J a n i k ,  Polacy na Syberii, K raków  1928, s .150-159.
23I d e m ,  Nieznana relacja o sprawie omskiej, „K w artaln ik  H istoryczny” 1929, z. 3, s. 349-358; 

zob. także I d e m ,  W olyniacy na Syberii, Równe 1931, s. 11-13.
24 W. J e w s i e w i c k i ,  Na syberyjskim  zesłaniu, W arszawa 1959, s. 19-40. Do tej p racy  odwołuje 

się Z. Ł u k a w s k i ,  Historia Syberii, W rocław 1981, s. 189-190.
25A. N a g a j e w ,  „Omskoje dielo” (1832-1833 gg.), w: W oprosy istoriografii i socjalno-po- 

liticzeskogo razwitija Sibiri (X IX -X X  w .), wyp. 1, K rasno jarsk  1976, s. 3-40; I d e m ,  Plany  
powstańcze zesłańców polskich w Syberii Zachodniej w 1833 r. w świetle m ateriałów  Centralnego 
Państwowego Archiw um  Historycznego w M oskwie, w: Społeczeństwo polskie i próby wznowienia  
walki..., s. 119-137; I d e m ,  Istoczn iki i litieralura po islorii „Omskogo dieta", w: Politiczeskaja  
ssylka w Sibiri X IX -  naczala X X  w. Istoriografija i istoczniki, Nowosibirsk 1987, s. 130-137.

26W . D ja k o w ,  A. N a g ą j e w ,  op.cit., s. 63-217 dotyczy bezpos'rednio „spraw y om skiej” .
27Społeczeństwo polskie i próby w znowienia walki..., s. 547-595.
28Próbę nakreślenia p o r tre tu  księdza Ja n a  podjął o sta tn io  Jerzy  F i e ć k o  w artyku le  O sy

birskiej postawie księdza Jana Henryka Sierocińskiego, „P rzeg ląd  Powszechny” 1988, n r  2, s. 
186-207.
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współcześni i jak to utrwaliła legenda - stanowił duszę spisku? O czym marzył 
snując plany ucieczki z kraju niewoli? Czy w istocie przemys'liwal o oderwaniu tego 
obszaru od imperium i utworzeniu niepodległej Kirgizji, jak piszą pamiętnikarze i 
jak utrzymywali denuncjatorzy?29. Dostępne nam źródła nie pozwalają odpowie
dzieć na żadne pytanie w sposób wyczerpujący. Odnaleziona niedawno w papierach 
uczniów skazanych za nieprawomyślność30 własnoręcznie spisana przez księdza Jana 
relacja o okolicznościach aresztowania go w Owruczu w 1831 r., a także jego listy 
i modlitwy syberyjskie znajdujące się w jego i współtowarzyszy papierach (zob. 
aneks), uchylają nam rąbka tajemnicy, pozwalają wejrzeć w duchowe wnętrze tego 
człowieka, ukazują skomplikowaną drogę, jaką przeszedł od Owrucza do Omska.

Już opublikowany w 1984 r. dziennik z okresu od listopada 1832 do kwietnia 
1833 r. odebrany Sierocińskiemu przy aresztowaniu, a także krążący wśród pol
skich zesłańców Śpiew historyczny jego pióra, skonfiskowany u dr. Ksawerego Szo- 
kalskiego ujętego przy próbie ucieczki z fortecy omskiej w 1836 r. i fragmenty ko
respondencji odsłaniały świat syberyjskich przeżyć, codzienność zesłańczą, zajęcia, 
przemyślenia. Dziennik ten, a raczej raptularz, ukazuje krąg znajomych x księdza, 
zajęć, lektur, korespondentów, ujawnia, o czym do nich pisał i kiedy, co mu się 
rzucało w oczy w nowym środowisku, co go zdumiewało, oburzało, zastanawiało; 
niewiele mówi o tym, co go gnębiło, a tym bardziej, z jakimi się nosił zamiarami. 
Raz tylko pozwolił sobie sformułować w ostry sposób, na czym polegała kolonialna 
polityka miejscowych władz wobec ludności tubylczej, co też zostało w śledztwie 
podkreślone grubą kreską jako dowód nieprawomyślności piszącego i... usunięte z 
tekstu opubikowanego w 1984r. Oto ten fragment: „Opowiadają, jak to biednych 
Kirgizów rabują Kozacy zabijając ich na śmierć całymi aulami, a złożywszy po
tem na kupę i zapaliwszy biorą wszystko i uchodzą; tym sposobem oficerowie nie 
wstydzą się chwalić się, a doktor pewny Z. pojechawszy niby zbierać zioła w stepy 
dla apteki wziął 30 wielbłądów i 500 sztuk bydła oblewając jurtę fosforem i strasząc 
Kirgizów (24 marca 1833 r.).31

Porównanie powstałego na Syberii Śpiewu historycznego , opiewającego boha
terski udział owruckich zakonników i w ogóle Owruczan w powstaniu 1831 r., z

29O p lanach  „utw orzenia nowego oddzielnego pań stw a” p isał K. W o l i c k i  (op.cit., s 171), 
„oderw ania Syberii od  Rosji” - R .  P i o t r o w s k i  (op .cit., s.25), „połączenia plem ion... w niezależną 
Kirgizję” - A. G i l l e r  (H isto ria ..., s. 497). O p lanach  spiskowców oddzielenia Syberii od  Rosji 
mówił także denunciato r R afał Fedorowicz, jednakże w ątek  ten  n ie został p o d jęty  przez śledztwo, 
zob. W . D ja k o w ,  A. N a g a j e w ,  op.cił., s. 122-125.

30Gim nazjaliści Leon i S o ter Kruszewscy aresztow ani zostali w m a ju  1839r. n a  sku tek  
„nieprawomyślnych” sądów, jak im  daw ali w yraz w swojej korespondencji wysyłanej z K lewania 
do Lucka, w ich  pap ierach  obok odpisów wierszy, m .in . M ickiewicza, przepow iedni W ernyhory i 
in ., znalazł się rękopis księdza Jan a , k tó ry  zam ieszczam y w aneksie. A k ta  obu braci, ich  zeznania, 
a  także zeznania obojga  rodziców, K aro la  i Franciszka Kruszewskich, oraz siostry M ichaliny za
chowały się w ak tach  Kijowskiej Kom isji Śledczej powołanej w 1838 r. W  spraw ie konarszczyków, 
C entralne Państw ow e A rchiw um  H istoryczne Ukraińskiej SR R  w Kijowie, zesp. 470, inw. 1, vol. 
239, k. 1-105.

31C entra lne  Państw ow e A rchiw um  W ojskowo-Historyczne w Moskwie, zesp. 801, inw. 64 /5 , 
1837 r., n r  5 cz.7, k . 167v. O db itka  kserograficzna w zbiorach In s ty tu tu  H istorii PA N w 
Warszawie.
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relacją spisaną w 1832 r. daje pojęcie o ewolucji, jaką ksiądz Jan przeszedł w 
ciągu tych kilkunastu miesięcy, i o zmianie, jakiej uległa ocena samego powsta
nia i własnego w nim udziału, jakże inaczej rysującego się z nowej, syberyjskiej 
perspektywy. Również syberyjskie modlitwy, które wraz z Hymnem porannym 
(„Kiedy ranne wstają zorze” ) i Pieśnią, o Bożej Opatrzności miały dodać otu
chy przygotowującym się do ucieczki Polakom polecając ich pieczy Najwyższego -  
ukazują nam, można by rzec, odrodzonego księdza Jana, odmiennego od tego, jaki 
się jawi na stronicach omskiego dziennika i w listach do kolegów wygnańców.

Wbrew temu, co opowiadali zesłańcy i co utrwalił w swych wspomnie
niach Konstanty Wolicki, papiery księdza Sierocińskiego nie zawierały żadnych 
kompromitujących spiskowców materiałów, a krąg jego znajomych i bez tego wyja
śnić nie było trudno. Informacji dostarczyli przede wszystkim denuncjatorzy oraz 
przejęta korespondencja (zwłaszcza listy Władysława Drużyłowskiego), pełna dwu- 
znaczników i czytelnych aluzji, które autorzy bezskutecznie próbowali w toku śledz
twa zinterpretować w sposób neutralny. Istotnie, jak wspomina Wolicki, pisano w 
nich o Polusi, Franusi i Anielce i, rzecz oczywista -  podobnie jak to miało miejsce 
w czasach nam bliższych -  imiona te oznaczały Polskę, Francję i Anglię. Tak np. w 
liście z 8/20 lutego 1833 r. Władysław Drużylowski chcąc uchronić Michała i Gwi
dona Chodorowiczów przed przedwczesnym wystąpieniem i doradzając zachowanie 
ostrożności pisał o „nikczemnicy Rozalii” , która „przedwczesnym zgonem Polusi 
triumfować pragnie” , jednakże „niechno tylko zapragnie przesadzić strojem i dow
cipem Franię, to ręczę was słowem prawdy, że nigdy jej tego nie przebaczą Anielcia 
i Teresa -  to dumne dziewczęta -  nie bardzo lubią pyszniącą się z bogatych włości 
Rozalię”32 itd., itp. Rzecz w tym, iż konflikt z Rosją, w którym uczestniczyły An
glia, Francja i Turcja, byl dla zesłańców promykiem nadziei, wierzyli, iż sprzyjać 
będzie ich zamiarom odzyskania wolności.

W toku ciągnącego się w Tobolsku, Ornsku i Orenburgu przez cztery lata -  
od lipca 1833 do grudnia 1836 r. -  śledztwa i procesu sądowego, mimo tysięcy 
zapisanych stronic, nie zdołano w gruncie rzeczy wyjaśnić celu i zasięgu spisku. 
Krzyżujące się interesy miejscowych kacyków i centralnej władzy nie sprzyjały 
temu; owe sprzeczności i zwykła nieudolność umożliwiły na szczęście niektórym 
zesłańcom zniszczenie zawczasu części kompromitujących dokumentów, co nie za
pobiegło zresztą zapadnięciu wyjątkowo surowych wyroków, ale być może ocaliło 
Adolfa Januszkiewicza, Piotra Moszyńskiego i innych od podzielenia losu księdza 
Sierocińskiego i współtowarzyszy.

Dopiero jednak obszerna publikacja materiałów źródłowych, zwłaszcza skon
fiskowanej u aresztowanych korespondencji, zapoznanie się z odebranymi u nich 
odpisami wierszy, a także zeznaniami czołowych postaci spisku -  Drużyłowskiego, 
Sierocińskiego i Szokalskiego -  pozwoli Polakom żyjącym u schyłku wieku XX po
znać bliżej bohaterów narodowych zmagań sprzed prawie dwóch stuleci33. Temu

32 Ibidem, k.396-397.
33 O sta tn io  postać  księdza Ja n a  przypom niała Ew a Ow siany szkicując losy rodziny Sierocki- 

skich w dobie współczesnej, m .in . k ap itan a  R om ana Sierocińskiego, rannego  w obronie Lwowa,
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winna też służyć poniższa publikacja kilku nieznanych dokumentów, które wyszły 
spod pióra zamordowanego w majestacie prawa w dniu 14 marca 1837 roku księdza 
Jana.

au to ra  pam iętn ika, przechowanego przez M irosławę z Sierocińskich Fabijanow ską w Krakowie,
zob. E . O w s i a n y ,  K artką  z Tołstoja. P olski unita , powstaniec listopadowy, ma grób gdzieś na
Syberii, „P rzeg ląd  Tygodniow y” 1990, n r  34.
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Z PISM KSIĘDZA JANA SIEROCIŃSKIEGO

PRO MEMORIA KSIĘDZA JANA SIEROCIŃSKIEGO 
Z 1832 R.

X .Jan Sierociński, łucki kanonik, teologii magister, prosi, aby w którym klaszto
rze zostało poniższe opisanie o duchowieństwie owruckim na wieczna, a smutną rzeczy 
pamiątkę.

Trafiliśmy na czasy i okoliczności, których wolelibyśmy nie dożyć, niż tyle klęsk wi
dzieć na innych i samym doświadczać. Dwa srogie poslanniki gniewu Bożego, głód i 
cholera, zabierając w oczach naszych tysiące nieszczęśliwych ofiar zaszczędzily nas [sic] i 
zachowały dla plagi trzeciej, tym sroższej, że przedłużoną i na cale życie zadała nam zgubę 
i cierpienie. Mając jeszcze przed zgonem politycznym kilka chwil pozwolonych, określę 
choć krótko zdarzenia zaszłe od maja 1831 r., a mianowicie, jak dopełniono nad owruckim 
duchowieństwem gwałtu i niesprawiedliwości nie praktykowanej i niesłychanej. Wiadomo 
już wszystkim o powstaniu owruckim utworzonym przez marszałka Ilolowińskiego x, które 
nadciągnąwszy do Owrucza lubo dość znaczną już było uformowało partią, lecz trawiąc 
kilkadniowy czasu przeciąg na pijatyce i sporach, bez dowódcy i ładu samego nie tylko dla 
siebie, ale i dla innych wielu niewinnych zrządziło zgubę. Między innymi niedorzeczno
ściami tę za największą powstańcom przyznać należy, iż z bronią w ręku zmuszali każdego 
do przysięgi, od czego gdy się nie mogli wychylić i księża, przeto najniewinniej popadli w 
nieszczęście1 2.

Po rozproszeniu powstańców spod Owrucza pułk penzeński nie chcąc się fatygować 
za uciekającymi wolal raczej wejść do miasta i kogo tylko znalazł, bezbronnego i choćby 
najniewinniejszego, każdego pakował do ostrogu i po innych turmach. Tym sposobem 
powywlekano z kościoła lub klasztornych celiów siedmiu księży bazylianów i mnie z nimi, 
trzech księży dominikanów. Przy zabieraniu tym nie szczędzono razów karabinowych, 
nahajów i rozmaitych najokrutniejszych traktamentów, którymi najwięcej tu się odznaczał 
kapitan, niejaki Sztam. Jeden z księży bazylianów, nazwiskiem Słowikowski, znaleziony w 
stancji niedomagającym, ciężko został porąbanym w głowę i po ręku, którymi się zasłaniał.

1 W ilhelm  Holowiński, m arszałek  szlachty pow . owruckiego, przyw ódca pow stan ia  1831 r .  na  
tym  terenie, został wzięły do niewoli i skazany n a  służbę w K orpusie Syberyjskim  (w soldaty). Za 
udział w spisku om skim  znalazł się n a  katordze nerczyńskiej, gdzie po  n ieudanej próbie ucieczki 
popełnił sam obójstwo.

2F. W r o t n o w s k i  w Pow staniu na W ołyniu, Podolu i Ukrainie w r.1831 opisanym podług 
podań dowódzców i w spółuczestników tegoż powstania  p isał, iż ksiądz Sierociński „dał dowody 
najgorętszego pa trio ty zm u ” , a  księża „ile ich  było zdalnych oręż obok krzyża podnies'c, poszli 
dzielić tru d y  i niebezpieczeństw a z b rac ią  zb ro jn ą” (Lipsk 1875, s .273-274), co po tw ierdza ksiądz 
Jan  w swym  Śpiewie historycznym : ” N a czele lu d u  w duchow ieństw a g ro n ie / /  Błogosławiłem 
zam iary...” [Społeczeństwo polskie i próby wznowienia wałki ..., s. 571).
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Inny stary i ledwo chodzić mogący, Lewicki, okładany kolbami i potrącony po schodach 
zakończył żywot męczeński 3.

Zapakowani do ostroga4 walaliśmy się w ciżbie z kilkudziesiąt ludzi złożonej w tym 
tylko, w czym byliśmy zabrani, to jest w jednych sukniach, które nam i za pościel służyły; 
gdy tymczasem klasztor w ogóle, jako też i w szczególe, jaką kto miał mizerię, wszystko się 
stało zdobyczą i łupem wojsk rosyjskich, w czym, jak i we wszystkim innym, uczestniczył 
wyż wymieniony kapitan Sztam.

Przez całomiesięczne w ostrogu siedzenie nikt nie mógł wiedzieć o niczym ani też po
trzebom zaradzić. Zginąć by przyszło z głodu i nędzy, gdyby nie miłosierdzie i godne uwiel
bienia uczucia tamtejszych aptekarzostwa Kazimirskicli. Zacni ci ludzie jedynie miłością 
bliźnich powodowani, lubo nie bez wielkich trudności w pozwoleniu, dostarczali dla wszy
stkich księży tak żywności jako też opatrzenia w bieliznę, a nawet i pościel.

Kto nigdy lez nad nieszczęściem bliźnich nie uronił, ten niech by zajrzał wtedy do 
chat turemnych pozapełnianych ludźmi rozmaitego stanu i klasy, niektórych ciężko poka
leczonych, innych okropnie nahajkami i kolbami pobitych, jak wkoło, pokotem, jedni przy 
drugich się na ziemi walali. Szczęśliwy, kto pierwszy dostał garść słomy pod głowę; jak 
ludzie wyższego powołania i przywyknienia obsiadali wkoło na ziemi garnki z przyniesio
nym dla nich jalmużniczym posiłkiem, który mieszali z płaczem. Bazylian Cichocki dostał 
wariacji, wielu się pochorowało, dwóch z cholery umarło świeckich.

Po miesięcznej męczarni zaczęto brać na indagacją i niektórych uwalniać. Oswobo
dzeni niektórzy z księży zaczęli się protestować o szkody przyczynione tak klasztorowi w 
ogóle jako też osobom szczególnym. Ci, co byli uczestnikami rabunku, będąc sami do- 
śledzicielami, usiłowali koniecznie znaleźć kogoś winnym, aby usprawiedliwić i przykryć 
postępki swoje, przy tym, aby znaleźć pretekst zabrania klasztoru i kościoła bazylianów, 
odraportowano że miasto wzięte szturmem, a księża wszyscy walczyli nawet z bronią w 
ręku; że klasztor przechowywał znaczne powstańców sumy, stąd szukanie i rewizja najści
ślejsza; nie utrzymał się w całości żaden stolik, kuferek, szafka, szkatułka itd. Co zaś tam 
znaleziono, to wszystko poszło na naszych rewizorów. Przy badaniach osób nie szczędzono 
postrachów i pisano tylko same obwinienia, żadnego zaś tłumaczenia, żadnych obron nie 
przyjęto. Mimo to jednak trzech tylko znaleziono winniejszych, a gorliwy rządca guberni 
Lewaszów 5 nie mógł się w złości pohamować, że z takiej liczby księży tak mało zna
leziono winnymi. Mnie, Didkowskiego 6 i siedemdziesięcioletniego starca Dwernickiego 
przeniesiono do Żytomierza i z początku w katedrze, później u księży bernardynów, w 
ścisłej osadzono klauzurze. Ścisłe więzienie, włóczenie po rozmaitych komisjach od Anna
sza do Kajfasza, tudzież inne połączone z tym dolegliwości potrzebowały nadzwyczajnej 
mocy umysłu i całej dzielności religii, aby to wszystko wytrzymać. Starzec Dwernicki 
lubo jeszcze czerstwego zdrowia, znękany dolegliwościami, uwolnił się z rąk prześladowców 
śmiercią niewinnych. My dwaj pozostali zazdrościliśmy raczej niż żałowali zgonu kolegi. 
Klasztor owrucki i kościół zabrali na blahoczestią, zakonników wszystkich po rozmaitych

3Mowa o bazylianin ie Lewickim. W spom ina o n ich  J. S i e r o c i ń s k i  w kom entarzach do
Śpiewu historycznego  p isanych w więzieniu w O m sku (ibidem , s. 572).

4 O stróg (ros.) - więzienie.
5H rah ia  W asilij W asiljewiczLewaszów byl general g u b ern a to rem gubcrn ii kijow skiej, podolskiej

i wołyńskiej.
6M odest Didkowski (v. Dydkowski) skazany został razem  z J. Sierocińskim  w soldaty po

pozbaw ieniu święceń (wyrok ogłoszono 21 III  1832r. w gazecie „R usskij Inw alid” (n r 73); zm arl
w Tobolsku w 1833r. p rzed  falą aresztow ań w „spraw ie om skiej” .
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miejscach rozproszono. Nad majątkiem klasztornym administracją skarbową naznaczono. 
Nasze rupiecie, a mianowicie moje rzeczy i 2 tysiące gotowych pieniędzy, zabrano na kaznę. 
My sami, wycierpiawszy ciężkie więzienie do marca 1832 r., dowiadujemy się, iż skazani 
jesteśmy na zdjęcie kapłaństwa i oddani wprost w soldaty. Dla dopełnienia tej okropnej 
ceremonii mamy być wysiani do Polocka do miejscowego unitskiego biskupa.

Rodziłem się w guberni kijowskiej w powiecie lipowieckim we wsi Kalniku. W tejże 
okolicy i dziś matka moja żyje. Ojciec umarł w więzieniu z powodu powstania podol
skiego. Szkoły traktowałem w Niemirowie i Humaniu. Do stanu duchownego wstąpiłem 
w Seminarium Głównym w Wilnie, gdzie po czteroletnim pobycie otrzymałem stopień 
magistra teologii. Święcenie przyjmowałem w Polocku 1823 r. Święciłem się ad mensam 
episcopatem diecezji łuckiej unitskiej, do której przybywszy znajdowałem się przy kuzy
nie moim, sufraganie Cyrylu Sierocińskim w Zydyczynie7. Spełniałem obowiązek asesora 
w konsystorzu i instruktora seminarzystów, tuż promowany na kanonika katedralnego. 
W r.1829 naznaczony zostałem członkiem Komisji Administrującej Opactwem Owruckim 
i mieszkałem w Owruczu do czasu nieszczęśliwej rewolucji. Za wychileniem się innych 
członków ode mnie powstańcy domagali się ludzi klasztornych: wydałem w tym celu zale
cenie, a chociaż ludzi nie było, ekonom jednak nazwiskiem Lebla, szukający mojej zguby, 
złożył przed rządem pismo i to było przyczyną mego potępienia. Tłumaczyłem się w 
myśl łaskawych Manifestów przymusem i dobrowolną jawką, lecz tego wszystkiego nie 
przyjęto. Padlem więc ofiarą bardziej złośliwości ludzkiej, niż przewinienia. Fiat Voluntas 
Dei. Proszę każdego dobrze myślącego o westchnienie za mną do Boga.

(-) X. Jan Sierociński

C entralnyj G osudarstw iennyj Istoriczeskij Arcliiw U kr.SSR  w Kijowie, 
zesp.470, in w .l, vol.239, k .103-104, oryg. p isany ręką  ks. Sierocińskiego.
Znaleziony w p ap ierach  Leona Kruszewskiego aresztowanego w m a ju  1839r.

7Cyryl Sierociński - syn k ap łana  unickiego, w la tach  1820-1822 członek K olłegium  Duchownego
w Petersburgu , następn ie  arch ip rezb ite r ka ted ry  w Lucku; od  1823r. sprawował zarząd diecezją;
byl sufraganem  łuckim  od 1827r. do śm ierci w 1831 r.
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SYBERYJSKIE LISTY 
KSIĘDZA JANA SIEROCIŃSKIEGO

DO GWIDONA I MICHAŁA CHODOROWICZÓW W PIETROPAWLOWSKU1

[Omsk, marzec 1833]

Kochani braciszkowie Gwidonie i Michasiu,

List wasz enigmatyczny, problematyczny, figuryczny, glowolamiący, zamyslowaty i do- 
myslowaty, nareszcie uczony i pedagogiczny aż nadto, odebraliśmy, bo przelegendowawszy 
go od deski do deski, przeczytawszy i odczytawszy na silę i z wielka, bida, dla lenistwa, aż 
ledwo dziś zebraliśmy się nań odpisać. Spodziewam się więc, że tak ważna, przyczynę nie- 
pisania do was przyjmiecie i mieć za zle ile przed wielkanocną * 1 2 spowiedzią nie będziecie. 
Cieszymy się wszyscy, żeście zostali w Petropawlowsku, gdzie i bliżej nas i częstsze można 
mieć zręczności mieć od was wiadomości jako jedyną pociechę na tym tu padole płaczu i 
wygnania. ““ Choroba wasza i nas wszystkich trapi i zasmuca - starajcie się o lekarstwo 
i wyzdrowienie, czego my wam jak sobie z serca życzymy. O, gdybyśmy mogli ź naszej 
strony nieba bys'my wam przychylili. Zbierać zioła i lekarstwa w junii 3 i my byśmy wam 
dopomogli, mianowicie mając czas wolny od naukowych zatrudnień, ale podobno będziem 
mieli trudność w wyrobieniu pozwolenia, a przy tym cóż my bez naszego aptekarza4.
[...] wyobrażenie o naszej szkole i moim balu. Za to go zaprosimy na następny rok i na 
examen(a), w których on tak się zamiłował. Tytońku czyli raczej nasienia tytuniowego 
nie mamy wam posiać, gdyż Szymański 5 zakochany w suchej wierzbie ciągle zapomina 
przywieźć...

My po dawnemu biedę klepiemy. Ja daję już jeografią a za dwa miesiące może wy- 
padnie znowu co innego itd. Chcialbym jeszcze dawać praktyczną jeometrią, albo o 
wojażach, do których mam ochotę niezmyśloną. Tobolanie nasi zdrowi, Władysław6 pisze 
dla siebie dzieło o musztrach, Dęregosio7 hula, a Piatnicki8 nie wiem co robi. Aptekarz 
zwija się, zwyczajnie jak sztuczka kusa, istny Niemczyk. O Chodorowskim nic nie wiemy, 
bo on tak w swoich pismach dokładny, że dotąd nie możemy wiedzieć, czy wyjechał albo 
nie na jakieś tam metrostwo gitarowe czy balabajczane. Ponieważ chwalicie się swoimi

a-a w oryg.podkreślone, 
b  Tekst n a  odbitce  kserograficznej ucięty.

1 B racia Gw idon i M ichał Chodorowiczowie z O w rucza wcieleni zostali za udział w pow stan iu  
1831r. do K orpusu Syberyjskiego. W  1837r. skazano ich „w spraw ie om skiej” n a  10 la t  ro t 
aresztanckich.

2W ielkanoc w 1833r. p rzypadała  n a  2 kw ietn ia  s t.s t.
3U stęp  zakreślony (a-a) dotyczył najw yraźniej planow anej ucieczki, k tó rą  Chodorowiczowie 

chcieli przyśpieszyć, Sierocinski zaś nalega n a  term in  czerwcowy (yu»i).
4T j. d ra  Ksawerego Szokalskiego, k tó ry  m ieszkał przez pewien czas p rzy  ap tece  w m ieszkaniu 

prow izora D andala  w T obolsku (zob. W . D ja k o w ,  A. N a g a j e w ,  op.cił., s.98, 146).
5Szym on Szym ański z W ołynia był za udział w pow stan iu  1831 r. wcielony do K orpusu Sybe

ryjskiego. W "spraw ie om skiej” skazano go n a  10 la t  ro t aresztanckich.
6W ladyslaw Drużylowski.
7A leksander Deręgowski w 1833r. służył w K orpusie Syberyjskim  w Tobolsku jak o  podoficer.
8Ferdynand P iatn ick i z W ołynia za udział w pow stan iu  1831 r. byl także wcielony do K orpusu 

Syberyjskiego, a  w 1833r. am nestionowany. Na W ołyniu przesłuchiw ano go w związku ze „spraw ą 
omską” i oddano  p o d  ścisły dozór policyjny.



Z PISM KSIĘDZA SIEROCIŃSKIEGO 181

rozkoszami, że wist i szklanica są u was w ordynaryjnym używaniu, więc i ja się też 
pochwalę, że okropnych łask i respektów używam od swoich naczelników, tak dalece, iż 
się sprzeczają, gdzie mam zjadać obiady, mianowicie, do jednego przyszedłszy, to on szem- 
rze, iż ja do niego łażę, nie poszedłszy, powiada zaocznie, iż nim pogardzam, a cóż, nie 
okropneż respekta?... Misiurek9 posyła wam kazanie, więc ja bojąc się zbytecznej obfitości 
odcinam drugą ćwiartkę papieru na drugi list do was, a niniejszy kończę szczerym dla was 
życzeniem dobrego zdrowia i powodzenia

Wasz brat Jan z Omska

Szanowni i wielce mościwi Panowie Koledzy i Bracia!

Czegoś oczki zapłakała, powiedz, pastereczko mila? To właśnie dopiero śpiewaliśmy i 
od tego pismo do was zaczynamy, a wy łatwo zgadnienie i odpowiecie: oj, to są to [sic 
], co nas niespokojnymi lub co spokojnymi uczyni. Wszystko, co nas otacza, jest tylko 
mamidlem i marnością świata, który opuścić przyjdzie, a szukać rozkoszy tam, gdzie 
jest rozkosz prawdziwa, niezmyślona, gdzie nic potrzebować nie będziemy, a tylko święty, 
święty i Alleluja wyśpiewywać... Otóż macie i kazanie. Zapomniałem, żem już nie ksiądz, 
zdało mi się, że[m] na jakiejś ambonie. Komedia -  kozak na ambonie, a cóż już księżom 
robić? Kozakować. Kozakujmy zatem.

Posyłamy wam amoricano supra fine futurine tobacco. Zajmujcie się gospodarstwem, 
kiedy macie ochotę i wolę. Nam przeklęta belferia głowy zajęła. Ja męczę na wszystkie 
boki jeografią, już wiem, gdzie wasz Petropawlowsk siedzi, może kiedy przyjadę w gości, 
jeśli pozwolą. Teraz jeszcze przyłączyli mi i francuski język, gdyż tu umarł nauczyciel 
jego 10. Tak to omnia vanitas. I tu ludzie umierają, jak wszędzie i zawsze. I my kiedyś 
pomrzemy do reszty, bo dziś tylko przez pół umarli.

Tęsknota, niesmak i nudy na tym świecie; darmo sercu niespokojnemu szukamy 
ochłody na tej ziemi, powiada nasz patriarcha Mickiewicz; omnia vanitas -  wsio wa- 
niajet. Ja bojąc się, żeby mój list nie zaśmierdział, kończę go życzeniem dla was wesołych 
świątek. Christos woskriesie.c

Adieu.

Brat i przyjaciel JS
CGW IA w Moskwie, zesp. 801, inw .64 /5 , n r  5, t.7 , k.382-382v, 380-380v 
Kserokopie w zbiorach In s ty tu tu  H istorii PAN w W arszawie.
Dopiski: „O debrałem  w m arcu ” . In n ą  ręką po  rosyjsku: P ism o sije pisał w 
odno wriemja z prieżnim . K ozak Iw an Sierocinski. Inną  ręką: Otprawleno w 
tot że dień s chorunżym  konnoj ariillerii A m arinym . K ozak M isiurewicz.

9F o rtu n a t M isiurewicz (ok. 1810-1859) został wcielony do K orpusu  Syberyjskiego za udział 
w pow stan iu  1831 r. W O m sku zamieszkał razem  z Sierocinskim  w w ynajętej kw aterze. W 
„spraw ie om skiej” skazano go n a  ciężkie roboty ; karę odbyw ał n a  katordze nerczyńskiej. W rócił 
n a  rodzinne Podole po  am nestii 1856r. W raz z listam i Sierocińskiego znaleziono frywolny lis'cik 
M isiurewicza do Chodorowiczów, w spom inający o „kanoniku” , k tó ry  „zlazłszy z am bony p rzy b ra ł 
ducha kozaczego” i uczy go „brzękać n a  g ita rze” ( tu  następu je  „żołnierski” tek s t piosenki ja k  to 
„dwie M arysie zdybały się” ), C G W IA  w Moskwie, zesp. 801, inw. 6 4 /5 , n r  5, t.7 , k.381.

10W swym  dzienniku J . Sierocinski zanotow ał 21 II I  1833r.: „Z pow odu śm ierci nauczyciela 
języka francuskiego poruczono m i obowiązek zastępow ania jego m iejsca", a  23 III  opisał jego 
pogrzeb. Zob. Społeczeństwo polskie i próby w znowienia walki..., s. 556.

c W oryg. cyrylicą.
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MODLITWY SYBERYJSKIE KSIĘDZA JANA SIEROCIŃSKIEGO

Modlitwa w cierpieniach
Boże litościwy, rządco losów naszych! Ty policzasz wszystkie Izy, które w nas bole

ść z oczu naszych wyciska. Wzdychania nieszczęśliwych i biednych nie są Ci ukryte, a 
wzywanie nędzarza słyszysz u tronu twego, z którego na wsparcie jego pośpieszasz. O, 
z jakimże więc zaufaniem mogę obracać me oczy ku Tobie. Wpośród najcięższych dole
gliwości, które mnie ciemiężą, czuję, iż niedaleko ode mnie wybawca mój znajduje się i 
zawsze spokojnym być mogę, że gdy mnie wszystko opuści, w Tobie, mój Ojcze, u Ciebie, 
mój Boże, jedyną znajdę ucieczkę.

O, jak niespokojne było serce moje, gdy u łudzi szukałem ratunku! Między 
zwątpieniem, bojaźnią i nadzieją, raz spodziewałem się z niejaką wątpliwością ukończenia 
moich niedoli, drugi raz lękałem się bez potrzeby, że jeszcze cięższych doznam utrapień, 
niż te, co przeżyłem . . .  Moje najpożądańsze oczekiwania widziałem często upadające, tak 
jak nadzieje moje zupełnie zniszczone. O ileż razy zgasł dla mnie ostatni promyk pocie
chy i błąkać się musialem w ciemnościach nie mając znikąd pomocy; ileż razy sarkałem z 
niecierpliwością na rozmaite uciążliwe przypadki, które moją spokojność mieszały, często 
oszukując sam siebie mierzyłem pomyślność cudzą z nieszczęściem moim i narzekałem z 
zazdrością na mój los opłakany. Dumą przejęty nie mogłem wyobrazić sobie, dlaczego 
innym nieba szczęściły, a za mną utrapienia jak gdyby krok w krok postępowały; i byłem 
dosyć zuchwałym, iż za urojone moje zasługi żądałem nadgrody i względu, że przeciwko 
wyrokom Najwyższym bluźnierstwa, niesprawiedliwości miotałem.

Boże! Twe święte natchnienie przekonało i nauczyło mnie, że to wyobrażenie moje było 
blędliwe i występne. Wiem i poznaję, iż cierpienia wszelkiego rodzaju są doświadczeniem 
Twej Ojcowskiej ręki, która nigdy takiej rany nie zadaje, aby ją nie zagoiła. Niedostatek, 
ubóstwo, opuszczenie, brak rzeczy do życia niezbędnie potrzebnych, i każdy ciężar niedoli, 
czyli to cierpię z własnej winy, czyli z niespodziewanego przypadku -  wszystko to spływa 
do uszlachetnienia mej duszy w męstwie, do poprawy życia mego. Przez to muszę być 
lepszym człowiekiem, niż ten, który się na łonie rozkoszy wychował, który nic nie cierpiał; 
poznaję siebie samego, stawam się względniejszym na cierpienia mych braci i baczniejszym 
na moje własne postępowanie, ażebym na przyszłość ustrzegł się podobnych nieszczęść. 
Mialżebym więc nie uwielbiać Twojej ręki ojcowskiej, która losami moimi kieruje i która 
mnie przez rozmaite drogi do szczęścia mego prowadzi? Boże, niech się dzieje woła Twoja! 
Poddaję się z całą chęcią Twym wyrokom i chcę stosować się do wzoru Zbawiciela mego, 
który we wszystkich razach z wolą Twoją zgadzał się. Dlaczegóż miałby mruczeć niecier
pliwie, gdy przemijająca dolegliwość na mnie przypadnie, bo czyliż wszystkie cierpienia 
doczesne porównane być mogą z tą nagrodą, która mię czeka w przyszłości? O, uzbrój 
mnie męstwem i wytrwałością, gdy zdawać mi się będzie, że mnie już wszelka nadzieja 
ratunku i pociechy ominęła!

Najłaskawszy Ojcze, jeżeli jest wolą Twoją, aby ten kielich boleści był ode mnie 
odsunięty, tedy oddal go litościwie ode mnie. Jeżeli zaś przeznaczyłeś mi, abym go spełnił, 
więc zasil mnie pokorą, męstwem i cierpliwością! Wzmocnij słabość moją, jeżeli by ciężar 
niedoli zdawał mi się nieznośnym; wlej do serca mego pociechę i zaspokojenie, jeżeliby 
niecierpliwość opanować mnie cliciala!

Gdy mnie ludzie odstąpią, gdy mnie znajomi i przyjaciele opuszczą, wtenczas bardziej 
jeszcze trzymać się ciebie będę: gdyż Ty mnie przyjmiesz i staniesz się jedyną ucieczką
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moją. Twoja laska niech mnie wspiera w każdym razie, niech mię pociesza, gdy mnie nie
przyjaciele prześladować będą, abym w tej szkole mądrości i cierpliwości wypełniając wolę 
Twoją przygotował się cnotami do używania wiecznych radości. O, wtenczas zdumiony 
i uszczęśliwiony niezmierzoną wielkością nagrody dziękować Ci będę za te doświadcze
nia, wtenczas przekonam się oczywiście, że i to cierpienie, które na mnie dopuściłeś, do 
litościwych Twoich zamiarów należy.

Mój Ojcze! Skoro już z rąk Twoich tyle dobrego otrzymałem, dlaczegóż nie miałbym 
znosić cierpliwie tej goryczy, którą mi spełnić rozkazujesz? O, czy to litościwie, aby te 
łzy, które z boleści wylewam, nie spływały na sprawców mojej niedoli, ale niech mi będą 
zasługą przed tronem Twoim, przy którym podług przyrzeczenia Twego otrzesz je łaskawie 
i wiecznym mnie błogosławieństwem okryjesz. Amen.

Ufność w Bogu
Nie opuszczaj, o Boże, abym się miał w widokach i przedsięwzięciach moich uwodzić, 

ani żebym pokładał zupełną nadzieję w ludziach, którzy mi dopomóc nie mogą. Ty je
steś' Panem i od Ciebie jedynie oczekiwać mogę wsparcia, ratunku i pocieszenia. O, jak 
rozmaite cierpienia miotały duszę moją! Jakże długo w uciążliwej tęsknocie pogrążony 
wątpiłem, aby kiedy dla mnie szczęśliwe chwile nadeszły, jak często nawet wpośród łona 
szczęścia czułem niejakie zgryzoty, które mi użycie radości goryczą zaprawiały! O, jak 
często serce moje było źródłem mego utrapienia, gdy albo przez lekkomyślność własną od
dalałem się dobrowolnie z drogi zbawienia, albo gdy z przyczyny innych ludzi spokojność 
moja została zniszczona. Ujrzyj to, duszo moja, i poznaj, że we wszystkich przykrych 
razach pomoc Wszechmocnego była twym jedynym wsparciem, twą szczególną podporą. 
Czyli może zbieg różnych okoliczności przyczynił się niespodziewanie do wyrwania mnie 
z nieszczęścia? Może przez własne moje doświadczenie lub roztropność potrafiłem sobie 
dopomóc i przezornie sam przez siebie uniknąłem nieszczęść, które mnie zagrażały? Może 
tylko dobroczynni ludzie podali mi rękę przyjazną, abym za ich pomocą mógł zwyciężyć 
cisnące mnie przeciwności! Ach nie, Ty to byłeś, najlitościwszy i wszechmocny Boże, 
którego chęcią jedyną jest dopomagać ludziom ratować nieszczęśliwych i za poniesione 
cierpienia nagradzać szczęściem wytrwanych w cnocie. Ty sam nakłaniasz serca sprawie
dliwych, aby biednym nieśli pomoc i pociechę; i lubo nigdy nie powinienem ustawać dla 
nich w wdzięczności, ale Ty to uczucie w nich utworzyłeś, przez które powzięli dla cierpień 
moich wzgląd i politowanie. Na ciebie powinienem się zapatrywać jako na najpierwszego 
i najlepszego mego dobroczyńcę; w Tobie całą moją nadzieję pokładam, który rządzisz 
losami świata, któremu przeznaczenie jego stanowisz, i który serca ludzkie nakłaniasz, 
aby wolę Twoją wykonywały. Ojcze wszystkich stworzeń! Bez wpływu i pomocy Twej 
laski nie mogę sobie w żadnym przedsięwzięciu moim pomyślnych skutków obiecywać. 
Błogosławieństwo Twoje wspiera moje wątle siły, moje starania i troskliwość o naszą 
pomyślność. Na Twoje skinienie zmienia się postać nędzy i gdy zcchcesz, w jednym mo
mencie wyrzec się mogę obdarzonym tym wszystkim, co śmiertelnego człowieka w życiu 
doczesnym uszczęśliwić może. Lecz gdy rozkażesz, znika w jednym oka mgnieniu cały blask 
próżności, który oczy ludzkie zaślepiał, i wszystkie łudzące nadzieje zniszczeją. Wszystko 
co mam, mam z Twojej ręki, a to coś mi użyczył, możesz mi dziś lub jutro odebrać. 
Jednak ja ułam w Tobie, najlitościwszy Boże! I spodziewać się mogę całą nadzieją, iż mi
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nic nie odmówisz co do mego istotnego szczęścia jest nieodbicie potrzebnym. Nieskończe
nie mocniejsza, ufność w Tobie pokładam, niźli dobre dziecię, które się na przywiązanego i 
troskliwego ojca spuścić może. Wszystko cokolwiek mnie spotyka, jest zamiarem i czynem 
Twojej ojcowskiej ręki. Twoje rozporządzenia i wyroki są najmędrsze, Twoje rozkazy i 
prawa znamienują sprawiedliwość, Twoje przyrzeczenia omylić nie mogą, a droga, którą 
nas w tym życiu doczesnym wiedziesz, prowadzi nas do najdoskonalszej szczęśliwości. 
O, niechaj dusza moja przejmuje się zawsze tą wierną ufnością w Tobie, abym w ra
zach wątpliwych i wpośród burzących się przeciwności prawdziwe uspokojenie znajdował. 
Ciebie, najczystsze źródło, z którego wszystko dobre na mnie wypływa, nie chcę nigdy 
opuścić i nigdy nadziei jej na rzeczych znikomych zakładać nie odważę się. Boże, w Tobie 
ja całą nadzieję pokładam. Precz ode mnie wszystkie niewczesne troski i niegodne duszy 
chrześcijanina zgryzoty. Litościwy Ojciec, który mi dal życie i tchnienie, nie odmówi mi 
tego, czego niezbędnie potrzebuję; nie lękam się żadnego niedostatku, gdyż On wie, bez 
czego się obejść nie mogę. On, który żywi ptactwo powietrzne, On, który kwiaty polne w 
urocze wdzięki odziewa, nie opuści mnie zapewne, nie zapomni o dziecięciu swoim. On mi 
wspaniałą naturę za mieszkanie przeznaczył, użyczy niezawodnie, abym w pilności i pra
cowitości pomyślność moją znajdował: mialżebym wątpić, iż mi na czym zbywać będzie! 
Boże Ojcze mego życia i mego szczęścia, Ty masz o mnie dobrotliwą opiekę i wszystkiego 
od Ciebie oczekiwać mogę spokojnym sercem. Doczesny los mój zawisł od Twojej woli, 
i czyli mi szczęście sprzyja czy niedola cięży w pomyślności i utrapieniach, w każdym 
razie ufność moja w Tobie zostanie niewzruszona. Takim sposobem spodziewać się mogę, 
że zmianę losów w życiu moim będę mógł znosić spokojnie, że w szczęściu roztropnie 
postępywać będę. W cierpieniach Twoją świętą wolę uwielbię; z tym przekonaniem, iż 
żadnego takiego ciężaru na mnie nie złożysz, którego znieść nie byłbym w stanie. Amen.

(opracowała: W ik to ria  Śliwowska^)
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B oles la w  S . Szósta ko wicz 
Irkuck

PRZEGLĄD SPUŚCIZNY BENEDYKTA 
DYBOWSKIEGO DOTYCZĄCEJ SYBERII

A u to r  niniejszego tekstu zajmował się ostatnio poszukiwaniem, systematyza
cją, a następnie naukowym opracowaniem tej części obszernej spuścizny źródłowej 
Benedykta Dybowskiego, która w odróżnieniu od głównych i bardziej znanych 
prac przyrodniczych wybitnego naukowca, zesłańca, bojownika za wolność Pol
ski i działacza społecznego, ma charakter historyczno-biograficzny. Omawiany 
zespół źródeł zawiera publikowane już, rozmaite pod względem formy i rodzaju, 
pamiętnikarskie i szkicowe utwory Dybowskiego. W trakcie badań została wyja
śniona zarówno swoistość, jak i wartość naukowa tych tekstów oraz wynikająca stąd 
potrzeba wprowadzenia ich do obiegu naukowego1.

Jednak oprócz tej opublikowanej już spuścizny Dybowskiego znajduje się w 
archiwach wiele niepublikowanych materiałów i dokumentów, związanych z ży
ciem i działalnością uczonego, nie tylko nigdzie nie odnotowanych w literaturze 
przedmiotu, ale przede wszystkim trudno dostępnych badaczom z powodu rozpro
szenia po różnych archiwach i zespołach wielu ośrodków, zarówno w ZSRR, jak i w 
Polsce. Głównym celem niniejszego artykułu jest wstępna prezentacja tych źródeł, 
które zawierają przeważnie informacje dotyczące historii Syberii i różnych aspek
tów stosunków polsko-syberyjskich. Oczywiście, w ramach niewielkiego tekstu nie 
można wszechstronnie i wyczerpująco scharakteryzować całości materiałów. To 
powinno stać się przedmiotem dalszych szczegółowych badań.

Pomijając na razie okres lat studenckich Dybowskiego -  nie wykluczone, iż w 
trakcie dalszych poszukiwań uda się odnaleźć dokumenty dotyczące jego medycz
nych i biologicznych studiów na uniwersytecie w Dorpacie (Tartu) -  sięgnijmy do 
materiałów poprzedzających lata syberyjskiego zesłania polskiego uczonego, a zara
zem powstańca z 1863 r. W papierach po generale W. F.Ratchu, współpracowniku 
osławionego wileńskiego general-gubernatora M. N. Murawiewa ( Wieszaiiela) i au
torze, napisanej na jego zlecenie, skrajnie tendencyjnej pracy Swiedienia o polskom 
mialieżie 1863 r. w siewiero-zapadnych gubierniach (Wiadomości o polskim po-

1Zob. B. S. S z o s t a k o w i c z ,  O charaktierie sibirskogo m iem uarno-ocztrkowogo nasledia 
Bienedykta Dybowskogo i zadaczach jego izuczenia, w: Ssylnyje rewolucyoniery w Sibiri X I X  w. 
- fiewral 1917 g., wyp. II , Irk u tsk  1989, s. 6-25; I d e m ,  K  problemie izuczenia i wwiedienia w 
naucznyj oboroł istocznikowogo nasledia Benedykta Dybowskogo, w: Sowietsko-polskij sym pozium  
’100-letie issledowanij polakow w W ostocznoj Sibiri i na B ajka le’. Tezisy dokladow, Irk u tsk  1989, 
s.65.
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wstaniu 1863 r. w guberniach północno-zachodnich), znajduje się sporządzona w 
początkach 1866 r. przez innego współpracownika Murawiewa, Jugana, notatka o 
Dybowskim. Jugan na podstawie akt sądowych Dybowskiego, zapisał, iż ten ostatni 
„przekształcił swoje audytorium (tzn. audytorium Warszawskiej Szkoły Głównej - 
jak wtedy nazywano Uniwersytet Warszawski - B.Sz.) w sekretariat rewolucyjny, 
za co został zesłany na katorgę”2.

Innym, bogatym treściowo i cennym ze względu na faktografię, materiałem 
źródłowym jest korespondencja urzędowa, dotycząca różnych szczegółów pobytu i 
działalności Dybowskiego (także jego współtowarzyszy i kolegów) na zesłaniu sybe
ryjskim i w czasie późniejszej dobrowolnej służby państwowej w charakterze lekarza 
na Kamczatce. Te znalezione przez autora niniejszego artykułu w kilku archiwach 
syberyjskich materiały trudno byłoby scharakteryzować wszechstronnie w całej ich 
pełni i rozmaitości. Przytoczmy tylko niektóre przykłady.

Obszerna teka akt Głównego Zarządu Syberii Wschodniej 0  przestępcach 
politycznych Benedykcie Dybowskim, Wiktorze Godlewskim, Aleksandrze Czeka- 
nowskim, [Stanisławie - B.Sz.] i Michale Jankowskim3 zawiera m.in. doku
menty, przedstawiające formalności proceduralne, które miały umożliwić podjęcie 
przez Dybowskiego i jego współtowarzyszy pracy naukowo-badawczej w warunkach 
zesłania. Warto zaznaczyć zarejestrowaną w tych aktach pierwszą polską próbę 
(razem z Godlewskim) „badania ryb rzeki Amur” i skierowaną w związku z tym 
do generał-gubernatora Syberii Wschodniej M.S.Korsakowa prośbę o zezwolenie na 
zamieszkanie razem z kolegą w Błagowieszczeńsku (lipiec 1868 r.). Podanie to zo
stało odrzucone, ale jednocześnie pozwolono obu politycznym zesłańcom zająć się 
badaniem jeziora Bajkał (sierpień 1868 r.)4.

Charakterystyczne są niektóre przypadki prawne wynikające niekiedy ze stoso
wania przez władze obowiązujących przepisów. I tak, w 1869 r. (kiedy pojawiła się 
kwestia włączenia Dybowskiego i Czekanowskiego w skład dalekowschodniej eks
pedycji generała Skołkowa, który miał dokonać tam inspekcji), general-gubernator 
Syberii Wschodniej Korsaków „nie widział przeszkód do uwolnienia” obu zesłańców 
w celu prowadzenia badań naukowych w rejonie jeziora Clianka w Kraju Usuryj- 
skim. Ponieważ jednak zesłańcy polityczni oficjalnie nie mogli przebywać w tym 
rejonie, Korsaków prosił Skołkowa, aby Dybowskiemu i Czekanowskiemu towarzy
szył jeden z członków Towarzystwa Geograficznego5.

W wielu tekach archiwum irkuckiego znajdują się materiały innego rodzaju. 
Jedno z nich zawiera korespondencję z lat 1866 - 1867 między różnymi instytu
cjami, dotyczącą przygotowanej przez Dybowskiego i jego współpracownika (w 
tym wypadku był nim Alfons Parwe) kolekcji „wypchanych ssaków i ptaków”

2Dział Rękopisów Państwow ej Biblioteki Publicznej w Leningradzie (O tdieł Rukopisiej Gosu-
darstw iennoj P ublicznoj B iblioteki SSSR w L eningradic - OR G P B ), zesp. 629, sygn. 194, s.
l - lv .

3G osudarstw iennyj Archiw Irku tsko j O blasti (G A IO ), zesp. 24, inw. 3, sygn. 32, k. 2227.
^Ibidem , s. 29, 31.
^Ibidem , s. 56-57.



NIEPUBLIKOWANA SPUŚCIZNA BENEDYKTA DYBOWSKIEGO 189

wysłanych „do miasta Warszawy do gabinetu zoologicznego Szkoły Głównej”6 . 
Kolejna teka zawiera list bliskiego przyjaciela Dybowskiego, Stanisława Wohla, z 
1882 r., do Wschodnio-Syberyjskiego Oddziału Towarzystwa Geograficznego (ro
syjski skrót WSORGO) w sprawie przesiania z Kamczatki do Warszawy paczek 
zawierających zebrane przez Dybowskiego okazy fauny7 .

W zespole WSORGO znajduje się wiele rękopisów opublikowanych prac Dy
bowskiego, napisanych wspólnie z kolegą z zesłania, Wiktorem Godlewskim8. Jest 
ws'ród nich szkic biograficzny autorstwa Dybowskiego, poświęcony znanemu orni
tologowi i konserwatorowi Gabinetu Zoologicznego Warszawskiej Szkoły Głównej, 
Władysławowi Taczanowskiemu, który częściowo opracował przysłane przez Dy
bowskiego zbiory zoologiczne. W bibliografiach prac Dybowskiego artykuł ten nie 
był dotychczas uwzględniany9.

Obok wyżej wymienionych zespołów archiwalnych głównego we Wschodniej Sy
berii Archiwum Państwowego Obwodu Irkuckiego, rozmaite materiały dotyczące 
zabajkalskiego okresu życia Dybowskiego przechowywane są w Archiwum Obwo
dowym miasta Czyty. Znajdują się tam dokumenty, z których dowiedzieć się 
można o otrzymywaniu przez uczonego-zeslańca korespondencji docierającej dro
gami służbowymi; o wypłaceniu jemu i jego towarzyszom katorgi należnej im za
pomogi pieniężnej (1866 r.), następnie -  o przeniesieniu Dybowskiego z kategorii 
katorżnika politycznego do kategorii politycznego posieleńca (1872-1873), o zezwo
leniu dla niego i jego kolegów na prowadzenie badań naukowych (1876 r., przy 
czym zesłańców tych administracja formalnie zaliczała do kategorii „zwolnionych 
na roboty prywatne z ustanowieniem nad nimi nadzoru policyjnego”)10 * .

W Centralnym Archiwum Państwowym RSFSR Dalekiego Wschodu skoncen
trowane są najważniejsze dokumenty, dotyczące kamczackiego okresu w biografii 
Dybowskiego (1879 - 1882). Materiały te pozwalają dosyć dokładnie odtworzyć 
działalność Dybowskiego na stanowisku lekarza okręgowego w Pietropawlowsku, 
przebieg jego kariery służbowej, charakter i zakres praktyki lekarskiej itd .11 Dane 
te zostały częściowo wykorzystane w niedużej publikacji z końca lat 1970- ych au
torstwa B. N. Szupaka12.

Niektóre materiały, odnoszące się do pracy naukowo-badawczej Dybowskiego i 
wielu jego współpracowników w Syberii i na Dalekim Wschodzie, są przechowywane 
w Archiwum Towarzystwa Geograficznego ZSRR (byłego Towarzystwa Geograficz
nego Rosyjskiego). W zbiorze tym znajdują się m.in. fragmenty korespondencji

6Ibidem, sygn. 221, k a r t. 48, s. 1-4.
7Ibidem, sygn. 293, inw. 1, sygn. 24, s. 55-56.
8Zob. ibidem, zesp. 293, in w .l, sygn.437, 559, 571, 581.
9Ibidem, sygn .704.

10Zob. G osudarstw iennyj Archiw C zitinskoj O blasti (GA CZO ), zesp. I  (n), inw. 1, sygn. 119; 
sygn. 358, s. 549; sygn. 387, s. 587.

n Zob. C entralnyj G osudarstw iennyj Archiw R SFSR  D alniego W ostoka (CGA R SFSR  DW ), 
zesp. 89, inw. 1, sygn. 53, s.39-44; ibidem, inw .2, sygn.41, s . l ;  ibidem, zesp. 701, inw. 1, sygn. 
102, s. 17v i in.

12B. N. S z u p a k ,  Profiesor Dybowski B . I. - okru ino j wraoz na K am czaikie, „Sowietskoje 
Zdrawoochranienie” 1978, n r  9, s. 68-71.
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Towarzystwa -  listy Dybowskiego. Jeden z nich, napisany wspólnie z Godlew
skim, został wysłany w marcu 1869 r. z Kułtuka do A. F. Usolcewa, zastępcy 
przewodniczącego WSORGO i zawierał podziękowanie za pomoc „w znalezieniu 
środków i za umożliwienie prowadzenia badań, dostarczenie... książek i instrumen
tów” i dokładnie opisywał planowany w tym czasie program badań Bajkału13. Drugi 
pochodzi już z 1891 r., kiedy to mieszkający we Lwowie Dybowski powiadamiał 
Towarzystwo Geograficzne o interesujących go rezultatach obserwacji meteorolo
gicznych prowadzonych na Kamczatce w latach 1879 - 1880.14

Zbiór ten zawiera również teksty dwóch prac polskiego uczonego i lekarza, 
dotyczących Kamczatki i Wysp Komandorskich15. Prace te z kilku powodów 
zasługują na uwagę specjalistów. Po pierwsze, jak już wspomniano, istniejąca 
niegdyś' w postaci rękopisu i nie wydana za życia Dybowskiego część jego nota
tek, dotyczących Kamczatki zaginęła najprawdopodobniej bezpowrotnie16. Po dru
gie, wspomniane prace nie są notowane w najważniejszej bibliografii drukowanych 
prac Dybowskiego17. Jest to tym bardziej zaskakujące, że jedna z tych prac, za
tytułowana Szkice kamczackie, jak głosi objaśnienie w rękopisie, jest „anonimowym 
przekładem z gazety „Kurier Codzienny” jakiegoś artykułu Bolesława Rejchmana, 
napisanego na podstawie listów i opowiadań Dybowskiego”18. Bolesław Rejchman 
był warszawskim przyrodnikiem, znanym z książki opisującej jego wędrówkę przez 
Syberię na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku. Poza 
wszelką wątpliwością powyższe rękopisy wymagają dokładnej analizy i wprowadze
nia do obiegu naukowego.

Interesujące są dokumenty dotyczące Dybowskiego jako profesora Uniwersytetu 
Lwowskiego, które pozwalają prześledzić wiele istotnych wydarzeń tego długiego, 
prawie 50-letniego okresu życia, wytężonej i wszechstronnej działalności naukowej, 
pedagogicznej, społecznej19.

Wyjątkowe miejsce wśród materiałów źródłowych zajmują rękopisy przechowy
wane w Polsce. W większości jest to spuścizna epistolarna. Znaczną część tego 
zespołu stanowi archiwum korespondencji osobistej Dybowskiego, obejmujące 10 
grubych tomów i uporządkowane według kolejności alfabetycznej nazwisk autorów 
listów20.

Warto zauważyć, że w Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie materiały te znalazły się nie tak dawno. Jak wynika z listu 
poznańskiego profesora Adama Wrzoska z dnia 26 XI 1964 r. „zbiór listów do

13 Archiw Gieograficzeskogo Obszczestw a SSSR (dalej - AGO SSSR), zesp. 1-1866, inw. 1, n r  
8, s. 398-401.

n  Ibidem, zesp. F-1891, in w .l,  n r  5, s. 33-34.
15Ibidem, r.60, in w .l, n r  20; r.76, in w .l, n r  19.
16Zob. B. S. S z o s t a k o w i c z  O charaktierie sibirskogo..., s. 14.
17Zob. K. K o w a l s k a ,  A. M i k ł a s z e w s k a - M r o c z k o w s k a ,  Benedykt Dybowski. M ateriały  

biograficzno-bibliograficzne, cz.I, W rodaw -W arszaw a 1960.
18 AGO SSSR, r.60, inw. 20, s. 1, 114.
19Zob. G osudarstw iennyj Archiw Lwowskoj O blasti (GALO), zesp. 26, inw .5, sygn. 628.
20B iblioteka Jagiellońska w Krakowie. Dział Rękopisów (dalej - B J), P rzyb . 151/64 - 161/64.
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sławnego uczonego Benedykta Dybowskiego z kilku dziesięcioleci” trafił do niego 
po drugiej wojnie światowej. Profesor Wrzosek postanowił ofiarować autografy li
stów Bibliotece Jagiellońskiej, „ponieważ wśród nich są listy znanych osobistości, 
m.in. Elizy Orzeszkowej, karmelity Rafała Kalinowskiego, polskich i zagranicznych 
naukowców”21. Wszystkie te materiały zostały w postaci fotokopii przekazane do 
Działu Dokumentacji Instytutu Zoologii Polskiej Akademiii Nauk (dalej PAN)22. 
W ten sposób powstały dwa identyczne zbiory23.

W swoim przeglądzie postaramy się scharakteryzować zawartość epistolarnego 
archiwum Dybowskiego tylko w interesującym nas aspekcie syberyjskim. Takich 
materiałów jest niemało. Wystarczy wymienić nazwiska tylko niektórych ze stałych 
korespondentów Dybowskiego, jego dawnych przyjaciół i kolegów jeszcze z czasów 
zesłania syberyjskiego: J. Czerskiego, A. Czekanowskiego (w zbiorze Dybowskiego 
znajduje się kilka listów od nich z czasów wspólnego pobytu na Syberii), M. Du
bieckiego, A. Kręckiego, S. Bulgarowskiego, H. Wohla (kilka jego listów pochodzi 
również z okresu syberyjskiego), F. Zienkowicza, M. Baczenasa i in. Poruszane w 
korespondencji wątki stale obracają się wokół syberyjskiej problematyki w rozma
itych jej przejawach, przekazując wiele cennych informacji.

W tym zakresie istotne wiadomos'ci przynoszą na przykład listy Mariana Du
bieckiego, który, jak wiadomo, zajmował się m.in. historią zesłańców polskich na 
Syberii i zbierał dotyczące tego materiały. Niektórymi z nich dzielił się z Dybow
skim, o czym właśnie świadczy omawiana korespondencja24. Podobna wymiana 
informacji nie była przypadkowa. W podeszłym wieku weterani zesłania syberyj
skiego porządkowali swoje archiwa. Wielu z nich zaczęło spisywać wspomnienia. 
W tym celu i Dybowski, stale powracający do swych wspomnieniowo-historycznych 
szkiców i książek o Syberii, zasięgał informacji i prosił o konsultację swych dawnych 
przyjaciół -  „sybiraków” -  jak często sami siebie nazywali.

Także i do Dybowskiego zwracano się o pomoc w poszukiwaniu informacji. Na 
przykład Feliks Zienkowicz w 1900 r. prosił Dybowskiego o zdobycie dla niego 
niektórych książek i o dostarczenie informacji bibliograficznych. W tym samym 
czasie powiadamiał o spotkaniu z innym znanym zesłańcem syberyjskim, lekarzem 
Wacławem Lasockim, również pracującym nad swoimi wspomnieniami25 (później, 
już w latach 1930- ych wydanymi w Polsce -  B.Sz.).

Oprócz korespondencji z byłymi zesłańcami, Dybowskiego wiązały z Syberią 
zarówno kontakty naukowe, jak i osobiste. Zachowane listy potwierdzają ten fakt. 
Na przykład w latach 1913-1915 prowadzi! on korespondencję naukową i wymianę

21B J, P rzyb . 151/64. K a rty  lis tu  nie m a ją  paginacji.
22Zob. ibidem, list prof. G. B rzęka do prof. A. W rzoska z dn. 18 XI 1964, bez  paginacji.
23 W związku z tym , że w Dziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej om aw iane m ateria ły  na

razie nie są  włączone do kata logu  drukowanego i zarejestrow ane są  w dziale nabytków , nie m ają  
stałych sygnatu r; przy ty m  wiele rękopisów nie p o siada  paginacji. W archiw um  In s ty tu tu  Zoologii 
PAN zespól fotokopii tych  sam ych m ateriałów  oznaczony je s t zupełnie innym i sygnaturam i. W 
następnych przypisach do ty ch  m ateriałów  podobne  rozbieżności i właściwości n ie są przez a u to ra  
specjalnie zaznaczane.

24B J, P rzyb . 152/64. n r  492-494.
25Zob. In s ty tu t Zoologii PAN, A rchiwum , (dalej - AIZ PAN), n r  976, s. 1-4.
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materiałów z ówczesnym prezesem WSORGO F. Szyriajewem26, w latach 1920- ych 
z Dybowskim podtrzymywał kontakty naukowe znany limnolog i badacz Bajkału 
G. J. Wiereszczagin27. W 1928 r., z okazji 95. rocznicy urodzin wielkiego uczonego 
serdeczne pozdrowienia skierowało do niego do Lwowa „Towarzystwo Badań Syberii 
i Jej Sił Wytwórczych”28.

Równoległą, jakby „symetryczną” grupę źródeł w spuściźnie Dybowskiego, 
dotyczącej m.in. Syberii stanowią naturalnie jego własne listy adresowane do 
różnych osób, wśród których znajdowali się i wyżej wymienieni. Ta ostatnia część 
epistolarnej spuścizny uczonego znajduje się w kilku kolekcjach. Do takich należą 
m.in.: korespondencja M. Dubieckiego (Dział Rękopisów Biblioteki Jagielońskiej 
w Krakowie), B. i M. Wysłouchów (Dział Rękopisów Biblioteki im. Ossolińskich 
we Wrocławiu), kolekcja listów Dybowskiego, a także różnego rodzaju odpisy i 
kopie rękopisów jego autorstwa rozproszone po różnych zbiorach (zebrane przez 
pracowników Działu Dokumentacji Instytutu Zoologii PAN)29.

Tematyka syberyjska znajduje bardzo szerokie odbicie w omawianych mate
riałach. Na przykład, w jednym z listów do Bolesława Wysłoucha, znanego 
lwowskiego publicysty i działacza chłopskiego ruchu demokratycznego, Dybow
ski (ok. 1899 r. -  list nie ma daty) komentuje swoją bieżącą wspomnieniową 
i publicystyczną pracę -  w której udostępnia część z zebranych przez siebie na 
Syberii materiałów - oraz dzieli się dalszymi planami w tym kierunku. W in
nym liście do M. Dubieckiego (grudzień 1923 r.) uczony daje obszerną i wyrazistą 
charakterystykę motywów własnej działalności na Kamczatce30.

Istotną część archiwalnej syberyjskiej spuścizny Dybowskiego tworzą rozmaite 
nieopublikowane materiały rękopiśmienne (w większości są to listy) pióra osób z 
syberyjskiego otoczenia Dybowskiego, w tym współpracowników w działalności na
ukowej. Wśród tego rodzaju ciekawych materiałów szczególne miejsce zajmują listy 
Feliksa Zienkowicza-jednego ze współpracowników badań przyrodniczych Dybow
skiego na zesłaniu syberyjskim -  do krewnych P. i T.Pusłowskich31. W tych listach, 
chronologicznie obejmujących cały okres pobytu ich autora na Syberii, ważne miej
sce zajmują wzmianki o Dybowskim. Do dokumentów tego samego typu należą 
również charakterystyczne listy M. Dubieckiego do Bolesława Limanowskiego (za
pewne z jesieni 1874 r.) i A. Czekanowskiego do Dubieckiego (styczeń 1867 r.) w 
których widać pomoc i współpracę w przekazywaniu istotnych informacji o szcze
gółach naukowej działalności Dybowskiego32.

Wreszcie, trzeba zauważyć korespondencję i różnego rodzaju prace 
współczesnych badaczy i archiwistów, z rozmaitych punktów widzenia zajmujących

26B J, P rzyb . 158/64. n r  924 - 929.
27Ibidem, n r  1138; 910-915.
2S Ibidem, n r  692.
29Zob. B J, P rzyb . 157/63; P rzy b . 8 /67 ; / ’iblioteka im . Ossolińskich we W rocławiu. Dział 

Rękopisów (dalej - Ossolineum ), 7176 II, AIZ 1 AN, n r  334-335, 337-339, 987, 996 i in.
30Ossolineum  7176 II, s. 367; B J, P rzy b . 8 /6 7 , list f 19-20 X II 1923 r., bez paginacji.
31 AIZ PAN, n r  899.
32B J, rkps 6871 III, s. 34-35; P rzy b . 8 /6 7 , list z 2 /14  I  1867, bez paginacji.
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się gromadzeniem, systematyzacją i opracowywaniem materiałów, dotyczących 
działalności Dybowskiego i jego współtowarzyszy z Syberii. Wymienić tu można 
m.in.: materiały z laboratorium twórczego Krystyny Kowalskiej - wnikliwego ba
dacza i zbieracza spuścizny Dybowskiego, wieloletniego organizatora bogatego ar
chiwum Instytutu Zoologii PAN, prace jej współpracownika, Anny Miklaszewskiej- 
Mroczkowskiej, radzieckich badaczy A. E. Priesniakowa i G. A. Winkiewicza, pol
skiego profesora, zoologa i hydrobiologa, Gabriela Brzęka i inne33. Mimo na pozór 
drugorzędnego charakteru tych materiałów, w rzeczywistości przekazują one war
tościowe informacje w zakresie interesującej nas tematyki, wprowadzając nowe i 
nieraz bardzo oryginalne interpretacje.

A zatem, nawet bardzo ogólny i dosyć pobieżny przegląd odnalezionych przez 
autora nieopublikowanych materiałów archiwalnych przekonująco świadczy o istnie
niu obszernych, różnorodnych i bardzo bogatych w treści źródeł, które wymagają 
dokładnego i wszechstronnego opracowania oraz wprowadzenia do życia naukowego 
i udostępnienia wszystkim zainteresowanym. Wydaje się, że praca ta stanowi za
danie dla polskich i radzieckich specjalistów -  humanistów i historyków nauki.

(z jęz. ros. tłum.: Z.S., D.Z.)

33Zob. AIZ PA N, n r  578, 618, 1578 i in.
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M aria K a la m  a j s k a - S a e e d ,  Ostra Brama w Wilnie, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 283, il. 179 i tabl. 
barwnych 11.

Opublikowana właśnie monografia Ostrej Bramy nie miała dotychczas odpowie
dzialnego poprzednika. Aż dziwne: sanktuarium, które dzięki słynnej Mickiewiczow
skiej inwokacji utrwaliło w sercach Polaków świadomość dwóch głównych ośrodków kultu, 
miało oczywiście monografie, ale o ileż skromniejsze niż inne, a zwłaszcza to Jasnogór
skie, któremu poświęcono cale już tomy albumów, monografii i opracowań szczegółowych, 
czego ostatnio świadectwem są opasie tomy Studia Claromontana. To prawda: curri
cula dziejowe nie ułatwiały możliwości badawczych i książka Marii Kalamajskiej-Saeed 
pojawiła się właśnie wówczas, gdy już pojawić się mogła, to znaczy po umożliwieniu ba
dań, umożliwieniu dostępu nie tylko samego dzieła (to zresztą jest najtrudniejsze z przy
czyn wyłącznie technicznych), ale także do niezbędnych archiwów. I autorka wywiązała 
się z podjętego zadania bardzo dobrze: dała monografię rzetelną, w wielu wypadkach 
odkrywczą, udokumentowaną, a nieprzegadaną. Ta bardzo potrzebna książka jest po 
prostu książką pod każdym względem udaną, a że się można do drobiazgów przyczepić...

Książka dzieli się na trzy części: I -  Architektura zespołu ostrobramskiego, I I -  Obraz 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, III -  Kult i jego odbicie w sztuce. Podział bardzo słuszny 
i uzmysławiający jedno: współczesny historyk sztuki nie ogranicza się do zagadnień ści
śle przynależnych do zakresu jego dyscypliny, wychodzi poza nie, czego świadectwem 
jest trzecia część, gdzie zresztą autorka co nieco wychodzi poza „odbicie w sztuce” (np. 
sprawa koronacji w 1927 r.), ale zagadnienie obserwuje od strony historii kultury. Od 
niezapomnianych prac zmarłego prof. Karola Górskiego zacząłem sobie uświadamiać, że 
jeśli nasza dyscyplina zdradzi Dvorzakowskie założenie, że jest zarazem historią ducha 
(Kunstgeschichte ais Geistesgeschichte ), to się sama skażę na bezpłodność. Stąd bada
nia nad przejawami kultów wydały mi się od dawna ważnym elementem naszego poletka 
doświadczalnego. Ale teraz, w konsekwencji przedstawionej wyżej dyspozycji, kilka uwag 
rzeczowych.

Część pierwsza przynosi ostateczne ustalenie dziejów budowlanych kaplicy: au
torka uściśliła i udokumentowała przeobrażenia dokonujące się w i wokół Ostrej Bramy, 
poczynając od doprecyzowania dat jej powstania, aż po ostateczne ukształtowanie tego 
odcinka ulicy. I byłem zaskoczony, gdy przekonałem się, że istotnie kaplica jest dziełem 
baroku, a klasycyzm narzuca się poprzez związki z galerią i drugorzędne szczegóły. Raz je
szcze spojrzałem na zdjęcie i nagle olśnienie: ten skądinąd sympatyczny baroczek wygląda 
tak klasycznie, bo sięgnięto po Serlia i najbardziej klasyczną regułę bramy triumfalnej, a co 
jak co, lecz właśnie kaplica bramna po taki właśnie wzór w dobie baroku sięgnąć musiala. 
I tu refleksja: nie podzielam zachwytu autorki nad obu międzywojennymi projektami 
przebudowy kaplicy-sanktuarium, ani nad tymi rysunkami Jerzego Hoppena, który „miał 
wizję” pseudobaroku (coś a la Kaplica Wieczernika Adolfa Szyszko-Bohusza na Jasnej Gó
rze, którą pewien francuski uczony zaprezentował jako „przykład słowiańskiego rokoka, 
nieco zbarbaryzowanego”, sytuując przy tym Częstochowę na... Ukrainie), ani też nad 
bunkrowym projektem Karola Sicińskiego. Ja po prostu sądzę, że to sama Ostrobramska 
Pani uchroniła Wilno przed tymi inicjatywami.
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Tu jednak uwaga ogólna: autorka kilkakrotnie wspomina, że na różnych bramach i 
wieżach umieszczano obrazy Matki Bożej, nie zanadto jednak wgłębia się w sens symbo
liczny tego faktu. A należy go chyba obserwować dwojako. Z jednej strony od symboliki 
Maryjnej, bo przecież w litaniach i poprzedzających je symbolach Maryjnych do najpo
pularniejszych należą właśnie symbole wieży (i Dawidowa, i z kości słoniowej) oraz bramy 
(Brama niebieska). W XV i XVI w. malarstwo i grafika niderlandzka wydala chyba kil
kaset wyobrażeń Maryi w otoczeniu takich właśnie symboli (że wymienię tylko z naszych 
ziem: tryptyk niderlandzki z początku XVI w. w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz 
obraz ołtarzowy w podominikańskim kościele w Brześciu Kujawskim1.

Z drugiej strony konsekwencją powyższego staje się niejako naturalne wiązanie budowli 
rzeczywistych (a więc bram czy wież bramnych) z symboliką Maryjną i ja odczuwam tu 
pewien niedosyt w wywodach autorki. Wspomina bowiem właściwie tylko o umieszcza
niu tam wizerunków maryjnych, gdy w rzeczywistości rozwinął się pewien odrębny typ 
architektury kaplic przy bramach czy na bramach. Na Śląsku było to zjawisko nader 
częste: budowano tam w bezpośrednim sąsiedztwie, lub wręcz dostawione z boku do wież 
bramnych kaplice (zachowane: m.in. w Strzegomiu i Nysie). Częściej sytuowano takowe w 
obrębie wież, zarówno na Zachodzie, jak też na Wschodzie (zwłaszcza w Rosji - por. Spas- 
ska brama na Kremlu w Moskwie), a u nas dobrym tego przykładem jest wieża obronna 
w Stołpiu pod Chełmem1 2.

Autorka wymienia wprawdzie Bramę Grudziądzką w Chełmnie, ale nie dostrzega za
sadniczej zbieżności sytuacyjnej. Otóż brama ta, w pomieszczeniu wieży nad przejazdem, 
miała już w średniowieczu kaplicę, gdzie czczono figurkę Pieta, datowaną na l.ćwierć XV 
w. Około 1620 r. (jakże dla wywodów autorki znamienna data!) rozbudowano ową kaplicę, 
wysuwając ją do przodu, a więc tworząc jakby przedbramie. W tym czasie też zwieńczono 
ją szczytem o podobnych do wileńskich, więc genetycznie gdańsko-niderlandzkich orna
mentach. W połowie XVII w. kult przeniesiony został do fary, gdzie kwitnie nadal, ale 
w związku z powstałym wówczas obrazem nawiązującym do tematu figurki - jest to bo
wiem obraz Opłakiwania. Figurka pozostała na miejscu, jest tam do dziś, tyle że kult 
przeniósł się gdzie indziej. Mogło być przecież tak samo, gdyby doszło do skutku projek
towane po kasacie karmelitów przeniesienie obrazu do któregoś kościoła3. Reasumując: 
kult obrazu związanego z wieżą nie tylko nie jest czymś wyjątkowym, ale jest po prostu 
konsekwencją pewnych symbolicznych treści architektury, co swego czasu interpretowała 
Teresa Jakimowicz w studium o Wieży Piotrkowskiej4.

Tyle co do architektury. Teraz część II -  sam obraz, a więc wątek główny, ogniskujący 
całą pracę wokół swej genealogii i symbolicznego przekazu. Wyjaśnienie pochodzenia 
wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej od grafiki Hieronima Wierixa według Martina 
de Vosa jest niewątpliwie osiągnięciem autorki, która po prostu palcem wskazała na to, co

1J. B i a ł o s t o c k i ,  M. W a l i c k i ,  M alarstwo europejskie w zbiorach polskich, W arszaw a 1955, 
poz. 53; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t.X I. Dawne województwo bydgoskie, red . T . C hrza
nowskiego i M. Korneckiego, z. 18. Włocławek i okolice, oprać. W. P ug e t, T . C hrzanowski, M. 
Kornecki, W arszawa 1988, s. 114, il. 195.

2W .W . K o s t o c z k i n ,  K repostnoje zodiectwo drewniej R usi, M oskwa b.d .w ., p o d a je  wspo
m niane, ja k  też inne przykłady. C harak terystyczna  „zadaszona” ikona M atki Boskiej z 
Dzieciątkiem  n a  bram ie  m o n aste ru  w Peczorze jes t też dobrym  przykładem  (il. 41).

3Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, op.cit., z .4. Dawny powiat chełmiński, oprać. T . M roczko, 
W arszawa 1976, s. 57 n ., il. 118, 261.

4T. J a k i m o w i c z ,  Turris Pyothrkouiensis - pałac królewski Zygm unta I, „K w arta ln ik  A rchi
tek tu ry  i U rban istyk i” 1972, X V II, z .l ,  s. 21-40.
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się zaledwie rysowało w intuicji wcześniejszych badaczy: na bezpośredni związek ze sztuką 
niderlandzką. Z tego ustalenia popłynęły dalsze wnioski, m.in. odrzucenie nie dającej 
się utrzymać hipotezy o autorstwie obrazu malarza krakowskiego Łukasza Porębskiego. 
Drugim niezwykle ważnym odkryciem było odnalezienie w magazynach muzealnych w 
Wilnie obrazu Chrystusa Salwatora. Jest to wprawdzie kopia z XVIII w. -  nie ma 
jednak wątpliwości, że właśnie kopia, a nadto chyba dość wierna zaginionego oryginału, 
który stanowił paralelne przedstawienie dla wizerunku Maryi, co właśnie potwierdzają owe 
podwójne wizerunki Wierixow i innych sztycharzy, jak też ich malarskie odwzorowania 
(także na terenie naszego kraju).

Do tej części nie mam żadnych uwag, poza jedną, która wykracza poza ramy 
pracy i jest raczej propozycją badawczą niż zarzutem. Autorka bowiem nie założyła 
rozwiązania genezy i pełnego sensu ostrobramskiego przedstawienia, jest to zresztą te
mat zbyt obszerny i trudny, by go móc potraktować na marginesie studium historyczno- 
monograficznego. Chodzi mianowicie o to dyptykowe przedstawienie Matki Bożej i jej 
Syna. Nie można się dziwić, że wyrażono kiedyś sugestię (gdy nie znano jeszcze wzo
rów graficznych, ani owego paralelnego przedstawienia), że Matka Boska Ostrobramska 
jest jakby wyizolowaniem Maryi ze sceny Zwiastowania, a nie ma powodu krytykować 
takiej sugestii, samo bowiem w sobie wyobrażenie zawiera w sobie podstawowe elementy 
gestyczne i psychiczne (skrzyżowania rąk na piersiach, pochylenie głowy w geście przy
zwolenia lub pokory), aby zaistniała taka możliwość interpretacyjna. Zastanówmy się 
bowiem, kiedy występuje Matka Boska w kontekście jej Syna -  jako Salwatora (lub Pan- 
tokratora)? W Deesis? Ale Kalamajska-Saeed słusznie odrzuca taką libację, jako że 
Deesis jest trójosobowa (lub wieloosobowa; tak droga autorko!, z tym że Chrystus jest 
zawsze przedstawieniem centralnym). Autorka wskazuje na zestawienie, jakże częste w 
okresie późnego średniowiecza, zwłaszcza na rewersach tryptyków -  pary: Matka Boska 
Bolesna i Chrystus jako Mąż Boleści. To oczywiste, ale ja poszedłbym jeszcze dalej, 
wydaje mi się bowiem, że takim prekursorskim wątkiem tematycznym to Triumf Maryi, 
inaczej - Koronacja NPMaryi (lub wątek dodatkowy - Przyjęcie Maryi w niebiesiech). We 
wczesnych wyobrażeniach Triumfu (do „klasyków” zaliczyć można tympanon katedry w 
Senlis) scena jest dwuosobowa i to Chrystus wkłada swej Matce koronę na głowę lub uko
ronowanej błogosławi. I tu też pojawia się ów gest pokory, posłuszeństwa i uwielbienia, 
jaki charakteryzuje wyobrażenia de Vosa-Wierixa.

Pewne wątpliwości w tej kluczowej części budzi jeszcze analiza przybrać obrazu, które 
M.Karpowicz zwie nieco snobistycznie i obcojęzycznie -  aplikacjami, a my po staro- 
polsku: sukienkami5. Gdyby autorka raczyła była zajrzeć do tych elukubracji, może 
nie popełniłaby tak drobnych błędów, jak nazwanie (s. 126) tzw. górnej korony -
mitrą. Gdyby -  powtarzam się -  autorka zajrzała do opusculum swych starszych ko
legów, dotyczącym korony wladyslawowskiej obrazu Jasnogórskiego, to wiedziałaby, że 
o żadnej mitrze mowy być nie może (ta jest atrybutem św. Kazimierza), ale że jest to 
korona zamknięta, a więc symbolicznie ta najświetniejsza i, że wzorem była właśnie ta 
królewska w Częstochowie6.

Nie przekonuje też rozwarstwienie (s. 111 n., il. 91) domniemanych faz powstawania

SM. K a r p o w i c z ,  Uwagi o aplikacjach na obrazy i o roli sreber w dawnej Rzeczypospo
litej, „R ocznik H istorii Sztuk i” 1986, XVI, s .123-157; odm ienne poglądy co do genezy owych
„aplikacji” zamieściliśmy: T . C h r z a n o w s k i ,  M. K o r n e c k i ,  Zlotnictwo toruńskie, W arszawa
1988, zw łaszcza s. 104 n.

6l i d e m ,  Program ideowy koron wladyslawowskich, „S tu d iaC la ro m o n tan a” 1985, VI, s. 47-61.
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sukienki. O ile mógłbym się jeszcze zgodzić na fazę z XVII i XVIII w. to na żadne pośre
dnie nie, a w ogóle, to całość wydaje mi się dość jednolita. Czy autorka widziała zresztą 
kiedykolwiek i na jakimkolwiek obrazie takie pólsukienki, jakie w poszczególnych fazach 
proponuje. „Półpancerze praktyczne” to coś z Mrożka, ale nie z bogobojnej praktyki.

Część III jest niezwykle bogata i autorka omawia tu poszczególne przejawy owego 
kultu, czyli -  grafikę, kopie, drobną tzw. galanterię dewocyjną (medaliki, ryngrafy), 
aż po odwzorowanie Kaplicy Ostrobramskiej przy kościele w Skarżysku Kamiennej i 
znaczki „Solidarnościowe” z okresu sprzed „okrągłego stołu”. Omawia też druki, wier
sze, jednym słowem ukazuje cale bogactwo i również w tym względzie dochodzi do bardzo 
interesujących, a czasem nawet zaskakujących wyników. Takim zaskoczeniem jest stosun
kowo późny rozkwit kultu i jego patriotyczna „eksplozja” w minionym i obecnym stuleciu.

Oczywiście dałoby się ten przegląd tym i owym dopełnić; o ile mnie sklerotyczna 
pamięć nie myli, to zestawienie: Jasnogórska i Ostrobramska Pani znajduje się w polskiej 
kaplicy przy kościele S. Gioacchino w Rzymie (fundacja Wielhorskich z końca XIX w.). Nie 
o to jednak chodzi, ponieważ dopełnienia faktograficzne nie zmienią już toku rozumowania 
i obserwacji, które są najzupełniej słuszne.

Pozostaje wszelako miejsce na refleksję wykraczającą poza nasze liistoryczno-sztuczne 
podwórko. Matka Boska Ostrobramska stała się drugą czczoną w Polsce narodowo- 
religijną relikwią. I dobrze, że autorka przypomniała, jak niechętnie została przyjęta 
przez Litwinów koronacja obrazu w 1927 r., gdy podkreślano w tytulaturze (zresztą nie 
zatwierdzonej przez Watykan) to, że Maryja jest Królową Korony Polskiej. Istotne są 
też uwagi autorki na temat „ikonizacji” obrazu przez pisarzy rosyjskich w XIX i nawet 
jeszcze w XX w., a także na próby (częściowo udane) rozdzielenia mieszkańców tych ziem 
na trzy nacje i dwa obrządki (po likwidacji Kościoła grecko-katolickiego).

Otóż refleksja ta dotyczy prawa do „upolitycznienia” wizerunku kultowego, prawa do 
wyłączności narodowej w zakresie kultu. Przypomnienie o oburzeniu Litwinów w 1927 
r. jest istotnym memento, a racje są, jak zwykle, po obu stronach; tylko że po prostu 
nikt nie może „zawłaszczyć” obrazu, który w pewnym sensie jest symbolem wspólnego 
dziedzictwa, wspólnych dziejów. Matka Boska Ostrobramska nie jest ani litewska, ani 
białoruska, a także nie jest wyłącznie polska: jest palladium Wilna, a to znaczy: nie
gdyś Wielkiego Księstwa Litewskiego, obecnie Republiki Litewskiej, na której marsz ku 
niepodległości patrzymy z nadzieją, ufnością i podziwem. No i jest oczywiście Opiekunką 
tych wszystkich Polaków, którzy w Wilnie i na Litwie żyją, jako też i tych, którzy stamtąd 
ród wiodą, a mieszkają tu lub gdzieś tam hen na świecie. Ta pokorna i królewska zarazem 
Opiekunka jest po prostu naszą wspólną opiekunką i nikomu do niej dostępu przegradzać 
czy odmawiać nie można. I wysłuchuje wszystkich modlitw: litewskich, białoruskich i 
polskich, bo wszystkie te języki są jej bliskie.

Tadeusz Chrzanowski ( Kraków)
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Torgivlja na Ukraini, X IV  - seredyna stolUtja, Volyn’ i Naddnipr- 
janśćyna, red. M. F. K o t l j  ar, Naukowa Dumka, Kyiv 1990.

P olscy badacze dziejów nwożytnych Ukrainy mają od lat szczególne powody, by z 
uwagą odnotowywać wszelkie wydawnictwa źródłowe udostępniające dokumenty ze zbio
rów rękopiśmiennych Kijowa i Lwowa, a także Moskwy i Leningradu. Dostęp do tych 
archiwów byl od początku istnienia ZSRR ograniczany na różne sposoby, a historycy 
polscy byli pod tym względem szczególnie „upośledzeni”. Dziś znikły, jak się zdaje, po
lityczne bariery i można liczyć, że archiwa radzieckie otworzą się dla zagranicznych hi
storyków. Pozostały jednak bariery finansowe i organizacyjne i wiele wskazuje na to, że 
polscy badacze przez jeszcze długie lata skazani będą najczęściej na korzystanie ze źródeł 
drukowanych.

Na szczęście jest ich dużo, przede wszystkim dzięki pracy historyków epoki przedre
wolucyjnej. Powstało wówczas wiele edycji obejmujących średniowieczne i nowożytne 
materiały z monumentalną serią ’Archiv Jugozapadnoj Rossi? na czele. Usiłowano potem 
nawiązać do tych tradycji. W roku 1929 powstała „Archeografićna Komisija Centralnogo 
Archivnogo Upravlenija URSR” w Kijowie. Powołanie jej do życia związane było z krót
kotrwałym rozkwitem ukraińskich badań historycznych, jaki miał miejsce na przełomie 
lat 20-ych i 30-ych. Położyły mu kres stalinowskie represje epoki wielkiej czystki. Krótki 
żywot Komisji (do 1934 r.) sprawił, że nie zdołała ona zapisać na swoim koncie wielkich 
osiągnięć. Późniejsze wydawnictwa źródłowe czerpiące z zasobów archiwów kijowskich 
czy lwowskich często były już skażone polityką, jak np. wydawnictwo Vossojedinenije 
Ukrainy s Rossijej. Dokumenty i materiały1, w którym wydrukowano co prawda sporo 
ciekawych dokumentów, ale wyselekcjonowanych tak, by dowodziły z góry przyjętej tezy o 
dobrowolnym i radosnym „ponownym zjednoczeniu”. Odnotować jednak również trzeba 
takie ze wszech miar zacne przedsięwzięcia, jak edycję jednej z ksiąg grodzkich żytomier
skich 2 i regestów wpisów do ksiąg ziemskich krzemienieckich z lat 1568-1625 3. Niestety 
obie te książki są w Polsce mało znane i bardzo trudno dostępne. Być może jednak idą 
lepsze czasy. W 1987 roku reaktywowano Komisję Archeograficzną. Dzięki współpracy z 
Akademią Nauk i pomocy Canadian Institute of Ukrainian Studies (University of Alberta) 
oraz Peter Jacyk Centre for Ukrainian Historical Research mogła ona podjąć działalność 
wydawniczą. Jej efektem jest właśnie recenzowana praca.

Teksty dokumentów poprzedza krótka przedmowa zawierająca podstawowe informacje 
o dziejach handlu na Ukrainie od XIV do połowy XVII wieku i przedstawiająca zawartość 
tomu tematycznie. Równie szczupły wstęp od wydawców wyjaśnia zasady edycji oraz 
omawia kwestie proweniencji kancelaryjnej i archiwalnej wykorzystanych dokumentów. 
Wydano ich w omawianej pracy 255 (plus tabela będąca wyciągiem z materiałów archi

1 Moskwa 1953.
2Aktova knyga iytom yrskago m is ’kago urjadu kincja X V I  st. , vyd. M. K . B o j ć u k ,  Kyiv

1965.
3K rem janeckyj zem skij sud. Opisi aktovych knig X V I -X V I I  st. , red . I. L. B u t y ć ,  vyp. 1-3,

Kyiv 1959-1965.
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walnych) -  9 z XIV wieku, 24 z XV, 23 z I połowy XVI, 111 i z II połowy XVI, 88 z 
1.połowy XVII; 19 pozycji -  w tym 8 najstarszych -  to jedynie przedruki. Oryginałów i 
w ogóle rękopisów wydawcy nie odnaleźli. Wśród 56 dokumentów pochodzących sprzed 
1550 roku tylko 4 nie były jeszcze nigdy wydane. Są to pochodzące z Metryki Litewskiej 
listy Aleksandra z 1505 roku dotyczące nadań arend i myt (nr 34 i 35), oraz analogiczne 
akty Zygmunta I (z 1532 roku, nr 47) i Zygmunta Augusta (z 1547 roku, nr 55). Pozostałe 
dokumenty z tego okresu znane są już z wcześniejszych edycji. Materiały z II połowy XVI 
i I połowy XVII wieku to w 192 przypadkach na 199 pierwsze edycje.

Wydawcy stwierdzają, że gruntownie przeszukali zespól Metryki Litewskiej (Central- 
nyj Gosudarstvennyj Archiv Drevnich Aktov) i zespoły ksiąg sądowych Wołynia i Ki- 
jowszczyzny (Centralnyj Derzavnyj Istoryćnyj Archiv URSR w Kijowie). Niestety nie 
wyjaśniają przy tym, czy wydane dokumenty to wszystkie odnalezione w wymienionych 
zbiorach materiały dotyczące handlu, czy też tylko wybór, a jeżeli tak, to na jakich zasa
dach dokonany. W każdym razie w książce odnajdujemy 41 pozycji wydobytych z ksiąg 
Metryki Litewskiej oraz 129 wypisów z ksiąg sądowych włodzimierskich i 51 z łuckich. 
Wydano też pojedyncze dokumenty z akt grodzkich kijowskich i lwowskich oraz miejskich 
ze Lwowa i Brodów. Sporządzono wreszcie nieliczne wyciągi z kolekcji Kijowskiej Komisji 
Archeograficznej. W przypadku zespołów lwowskich odnalezione materiały są „łupem” 
wyrywkowych jedynie poszukiwań.

W edycji napotykamy najczęściej na akta procesowe z sądów grodzkich (czasem 
też ziemskich, a raz nawet sądu kahalnego, nr 244). Są to skargi, pozwy, dekrety, 
zaprzysiężone zeznania świadków, relacje woźnych itd. Stanowią nieco ponad połowę 
wydanych dokumentów -  127. Odnaleźć też można w recenzowanym tomie 44 kontrakty, 
najczęściej między szlachtą a kupcami. Dość licznie reprezentowane są tu też dyplomy i 
listy królewskie nadające lub ustanawiające myta i cla -  24 pozycje. Prócz tego natra
fimy na rachunki i rejestry celne, taksy wojewodzińskie (a właściwie podwojewodzińskie), 
rewizje dóbr hospodarskich, paszporty kupieckie, przywileje władców na prawo składu i 
przymus drożny, akta poselstw dyplomatycznych. Wydawcy zdecydowali się zrezygnować 
z drukowania ogólnopaństwowycli aktów ustawdawczych dotyczących handlu oraz przywi
lejów na targi i jarmarki (ograniczona objętość tomu!). Trudno byłoby wytypować jakieś 
szczególnie interesujące, rewelacyjne materiały. Zaletą edycji jest raczej obfitość mate
riałów podobnego typu pochodzących z różnych okresów, co daje możliwość wykonania 
ciekawych zestawień.

Zebrana w tomie dokumentacja służyć może w pierwszym rzędzie do badań nad kon
taktami handlowymi ziem ukraińskich z innymi krajami i pozostałymi częściami, naj
pierw Litwy, a potem Rzeczypospolitej. Zawiera informacje o przebiegu szlaków handlo
wych, asortymencie towarów, cenach, warunkach prowadzenia handlu. Szczególnie obficie 
pojawiają się dane dotyczące funkcjonowania komór celnych. Rzadziej odnajdujemy tu 
materiały informujące o handlu lokalnym, o wymianie miasto -.pobliskie wsie.

Edycja obejmuje teksty ruskie, polskie, łacińskie oraz pojedyncze niemieckie, włoskie 
i rosyjskie. Zostały one wydane staranie (w przypadku dokumentów polskojęzycznych 
zastosowano się do wskazań Instrukcji wydawniczej... 4 z 1953 roku) i - w przypadku do
kumentów obcojęzycznych - przetłumaczone na ukraiński. Podkreślić trzeba zastosowanie 
specjalnych czcinek do liter staroruskich, nie funkcjonujących we współczesnym alfabecie.

Instrukcja  wydawnicza dla źródeł historycznych od X V I  do połowy X IX  wieku, red.
K. L e p s z y ,  W roclaw 1953 (w om aw ianym  tom ie błędnie podano  miejsce w ydania Instrukcji...
- W arszawa 1953).
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Wierność oryginałom nakazała też edytorom zachowanie abrewiacji. Jednocześnie jednak 
zdecydowali się na zamieszczanie fragmentów akt lub dokonywanie skrótów.

Teksty źródłowe opatrzone są na ogól skąpym komentarzem, w formie przypisów tre
ściowych. Natrafiamy tu na wyjaśnienia dotyczące osób i wydarzeń wspomnianych w da
nym dokumencie. Liczne są przypisy komentujące zjawiska ekonomiczne, sygnalizowane 
przez źródło. Edytorzy uprzystępniają też staroruską, staropolską i łacińską terminologię 
handlową i prawną. Identyfikują wreszcie akty prawne przywoływane w tekstach. Książka 
wyposażona jest w indeksy -  przedmiotowy i geograficzny, słowniki terminów staroruskich, 
starpolskich i łacińskich (w transkrypcji ukraińskiej), metrologiczno-numizmatyczny oraz 
wykazy abrewiacji, stosowanych przez edytorów skróceń, języków użytych w źródłach oraz 
wykorzystanych zbiorów archiwalnych i edycji.

Można chyba powiedzieć, że omawiane wydawnictwo nawiązuje do dawnych trady
cji kijowskiego edytorstwa. I to zarówno poprzez swoje oczywiste zalety, jak i poprzez 
wady. Przede wszystkim dyskusyjna jest celowość ogniskowania wysiłku wydawniczego 
na tematycznych zbiorach źródeł. W takich przypadkach powstają zwykle wątpliwości do 
kryteriów wyboru tekstów z danego zespołu, a co za tym idzie korzystający ze zbioru ba
dacze nie mogą ryzykować zaniechania własnej kwerendy w tejże kolekcji. Ową generalną 
wątpliwość poprzeć można zresztą w naszym, konkretnym przypadku przykładem. Edy
torzy stwierdzają we wstępie, że gruntownie przeszukali (Jrontane vyjavlennja) przecho
wywane w kijowskim archiwum księgi sądowe i na przykład z akt żytomierskich zamieścili 
jedynie 1 dokument, gdyż interesujących tekstów tam prawie nie ma (s. 10). Tymczasem 
przegląd jednego tylko tomu wydawnictwa zawierającego regesty wpisów do tychże akt 6 
poddaje w wątpliwość to stwierdzenie. Akta grodzkie żytomierskie z 1643 rku, które nie 
znalazły uznania u wydawców zawierają kilkanaście dokumentów kwalifikujących się do 
edycji zgodnie z zamieszczonymi we wstępie wyjaśnieniami. I tak pod numerami 25, 34, 
47, 88-90, 100, 157 odnajdujemy przysięgi zainteresowanych zaświadczające o własności 
przewożonych w celach handlowych towarów, np. żelaza do Kołomyi (w zamian za sól), 
zboża do Kazimierza, bydła do Jarosławia, Lwowa czy Lukowa6. Edytorzy pominęli je, 
chociaż zamieścili podobne przysięgi wyjęte z innych ksiąg sądowych (nr 238-240, 246, 
250, 252-253). W tejże księdze żytomierskiej znajdują się skargi na bezprawne pobranie 
myta (nr 76 i 94) 7. One również nie zainteresowały wydawców, a przecież uwzględnili ta
kież skargi odnalezione w księgach włodzimierskich (np. nr 247, 251). Najbardziej jednak 
dziwi pominięcie tak interesującego dokumentu, jak pozew do sądu Żydów i mieszczan 
z Lubni, Łochowicy, Pryluki i Piratyna, oskarżonych o bezprawny wywóz i sprzedaż sa
letry w państwie carskim (nr 224) 8. Wszystkie te uwagi dotyczą jednego tylko spośród 
kilkunastu tomów akt grodzkich żytomierskich, w których edytorzy odnaleźli tylko jeden 
interesujący ich dokument. W tej sytuacji trzeba omawiany tom uznać za swojego rodzaju 
antologię.

Wartość naukową wydawnictwa obniża nieco stosunkowo duża liczba przedruków i re
edycji. Blisko i  pozycji obejmuje teksty już wydawane. Niekiedy nawet kilkakrotnie, jak 
w przypadku kilku fragmentów rewizji zamków hospodarskich z 1545 roku, które znane 
są z edycji rosyjskiej i polskiej 9. Potrzeby naukowe nie uzasadniają więc chyba kwali

& Opis aktovoj knigi Rijevskago Centralnago Archiva, t. 8-18, Kijev 1869-1883.
6Ibidem, t .  16, Kijev 1876, s. 5, 6, 10, 11, 16. 
lIb idem , s. 9, 11.
8Ibidem, s. 20.
9P am ja tn ik i izdannyje Vremennoju kom issijeju  dłja rozbora drevnich aktov, t.4 , o td . 2, K ijev 

1859, s. 125; Źródła dziejowe, t. 6. Rewizja zam ków ziem i wołyńskiej w połowie X V I  wieku, wyd.
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fikacji tych materiałów do ponownego wydrukowania. Zadecydowały tu raczej względy 
dydaktyczne. Przy okazji dodać trzeba, że wydawcy przeoczyli, iż wyrok sądu sejmowego 
w sprawie między kupcami tureckimi a kasztelanem kijowskim Pawiem Sapiehą z 1570 
roku (nr 112) byl już - wbrew temu, co piszą - wydany drukiem 10.

Wątpliwości budzi przyjęcie przez wydawców zasady, iż w tekstach polskich zmienia 
się co prawda ortografię zgodnie z zaleceniami instrukcji wydawniczej, ale pozostawia się 
ją bez zmian w miejscach, gdzie występują wpływy fonetyki ruskiej. Wydaje się, że w 
ten sposób edytorzy pomieszali czynności techniczne z interpretacyjnymi, co jest prze
kroczeniem norm obowiązujących wydawcę źródeł historycznych. Niezbyt konsekwentnie 
przygotowany jest komentarz. Edytorzy arbitralnie wytypowali osoby i sprawy, którym 
należą się dodatkowe wyjaśnienia. Nieprzekonywający jest też przeprowadzony przez wy
dawców rozdział tekstów starobialoruskich i staroukraińskich (s. 385). Wydawałoby się, 
że autorzy dokonali analizy językowej tekstów. Tymczasem w praktyce za starobialoruskie 
uznano zabytki pochodzące z Metryki Litewskiej i księgę komory celnej w Brześciu, zaś 
za staroukraińskie akta sądowe z terenów Wołynia i Kijowszczyzny. Podział jest więc 
raczej sztuczny, oparty na przesłankach geograficznych, a nie językowych. Sprzeciw budzi 
wreszcie pozbawienie książki indeksu osobowego, choć odnajdujemy w niej wiele innych 
wykazów, indeksów i słowniczków. Wydawcy zapomnieli jakby, że z ich dzieła korzystać 
będą nie tylko badacze dziejów handlu.

Niezależnie od zgłoszonych uwag krytycznych omawianą edycję powitać trzeba z aplau
zem i satysfakcją. Otrzymaliśmy bowiem interesujący materiał, który może posłużyć jako 
punkt wyjścia do wielu tematów badawczych. Warto go też polecić dydaktykom.

Ciesząc się z nowego wydawnictwa źródłowego trudno jednak historykowi nowożytnych 
dziejów Rzeczypospolitej powstrzymać się od tęsknego westchnienia. Kiedyż wreszcie ma
teriały o tak kapitalnym znaczeniu, jak księgi sądowe województw południowo-wschodnich 
będą dla badaczy polskich łatwo dostępne. Może teraz jest właśnie okazja, by polskie 
służby archiwalne zwróciły się do ukraińskich z propozycją współpracy. Za mikrofilmy 
akt sądowych Wołynia, Kijowszczyzny, Braclawszczyzny i Rusi Czerwonej moglibyśmy 
chyba zaproponować partnerom skopiowanie wielu ważnych z kolei dla nich materiałów. 
Choćby Metryki Koronnej.

Henryk Litwin (Warszawa)

Salsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów,
oprać. Janusz  C is e k ,  Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1990, 
ss.324

W oj na polsko-bolszewicka, której apogeum przypadlo na rok 1920 (faktycznie 
rozpoczęła się już na początku 1919 r.) należy do najważniejszych okresów w dziejach 
II Rzeczypospolitej. Rzec by można, iż w wypadku militarnej przegranej państwo nie 
zdołałoby praktycznie zaistnieć. Toteż każdy nowo wydany zbiór dokumentów, dotyczący

A. J a b ł o n o w  s k i ,  W arszawa 1977, s. 59.
10 Sapiehowie. M ateriały historyczno-genealogiczne i majątkowe, t. 1, P e tersburg  1891, s. 82.
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problematyki 1920 r. i stanowiący źródło dodatkowych informacji musi zostać przyjęty 
przez czytelnika z dużym zainteresowaniem.

Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku podejmując decyzję wydawniczą 
pragnęła, by opublikowane dokumenty oświetliły „bliżej dyplomatyczne tło konfliktu, a 
przede wszystkim zwróciły uwagę na złożoną i trudną sytuację polityczną Polski, otoczo
nej w przeważającej mierze przez nieprzychylnych sąsiadów Większość z nich, zdaniem 
pomysłodawców edycji „nie zdawała sobie sprawy, że los ich niezależnego bytu związany 
jest z niepodległością i silą Rzeczypospolitej”. Redaktor tomu Janusz Cisek dokonał więc 
pod tym kątem wyboru 132 dokumentów z Archiwum Ogólnego i Archiwum Osobowego 
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
W sumie przeprowadził kwerendę w dziewięciu zespołach archiwalnych, z których tylko je
den -  Zespól Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych - znajduje się w AAN. Wykorzystał 
też trudno dostępne w Polsce przedwojenne węgierskie wydawnictwo źródłowe Papers and 
Documents Relating to the Foreign Relations of Hungary (vol. 1, 1919 -  1920, Budapeszt 
1939).

Gros opublikowanych dokumentów stanowią źródła polskiej proweniencji. Z postawą 
sąsiadów zapoznajemy się zatem nie tyle poprzez wykorzystanie ich własnych źródeł, lecz 
pośrednio dzięki lekturze polskich przekazów. W tym miejscu pragnę stwierdzić, że polskie 
służby dyplomatyczne i wojskowe działały precyzyjnie, dostarczając centrali niezbędnych 
informacji dla podejmowania decyzji. W rzeczywistości większość sąsiadów, a więc Nie
mcy, Wolne Miasto Gdańsk, Litwa i Czechosłowacja, zachowywały się wobec Polski wrogo 
lub nieprzychylnie. Życzliwość wykazywała Rumunia oraz Węgry, lecz te ostatnie nie 
graniczyły bezpośrednio z państwem polskim. Na szczególną uwagę zasługiwałoby według 
mnie opublikowanie dokumentów, dotyczących polityki Pragi wobec Warszawy. Tym
czasem red. Cisek uznał, iż „stosunki polsko-czeskie znane są na tyle dobrze, że ich 
uwzględnienie w niniejszym zbiorze jest proporcjonalnie ograniczone”. Nie podzielam 
tego poglądu i uważam, że właśnie ten fragment zbioru należy do najsłabszych w książce.

Ogólnie jednak rzecz biorąc, cały tom posiada niekwestionowaną wartość dla bada
cza historii najnowszej. Najbardziej interesującą wydaje mi się dokumentacja dotycząca 
Rumunii, Węgier oraz Litwy (mniejszą wagę przykładałbym do kilku dokumentów 
związanych z pozostałymi państwami bałtyckimi). Znajdujemy w niej potwierdzenie 
przychylnego stanowiska władz rumuńskich wobec tranzytu do Polski materiałów wo
jennych, czyli stanowiska akurat odwrotnego od postawy zajmowanej przez czynniki cze
chosłowackie. Jednocześnie dowiadujemy się, że politycy rumuńscy „przestrzegają przed 
zbytnim angażowaniem się politycznym z atamanem Petlurą lub reformowaniem Ukrainy 
w ogóle, póki ona swej żywotności okazać nie zdoła”.

Bieg wypadków potwierdził trafność ocen rumuńskich, świadcząc dobrze o zdol
nościach dyplomatycznych przedstawicieli tego kraju. Z drugiej wszakże strony Jó
zef Piłsudski, przyjmując jak najbardziej słuszną z punktu widzenia interesów Polski 
koncepcję federacyjną, mógł jedynie stawiać na Ukrainę Naddnieprzańską. W przeciw
nym wypadku musialby w ogóle ze swej koncepcji zrezygnować, lecz wówczas rodząca 
się Rzeczpospolita i tak nie uniknęłaby ciosu ze strony Rosji bolszewickiej, czyli najazdu 
Armii Czerwonej w głąb ziem polskich.

Kontakty dyplomatyczne polsko -  węgierskie świadczyłyby o dużej ostrożności strony 
polskiej w stosunku do propozycji strony węgierskiej. Ta ostatnia, pragnąc ustalenia 
wspólnej granicy z Polską poprzez Ruś Podkarpacką i Słowację, które zostałyby włączone 
do państwa węgierskiego (Spisz i Orawa w całości przypadlyby wówczas Rzeczypospolitej),



204 RECENZJE

zabiegała o zgodę na ustanowienie bazy wypadowej na polskim terytorium dla oddziałów, 
mających zainicjować powstanie w Słowacji przeciwko władzom czechosłowackim. Pro
pozycja ta nie spotkała się z akceptacją, gdyż strona polska nie mogła sobie pozwolić 
na komplikacje międzynarodowe w związku z negatywną postawą Wielkiej Brytanii wo
bec zamiarów Węgier mających na celu doprowadzenie do złagodzenia narzuconych im 
surowych warunków pokojowych.

W świetle opublikowanych dokumentów zostaje podważony funkcjonujący jeszcze mit 
o bezwarunkowej gotowos'ci Węgier do przyjścia Polsce z militarną pomocą w krytycznym 
momencie wojny polsko -  bolszewickiej. Strona węgierska nie dysponowała kawalerią i 
gotowa była jedynie -  w wypadku otrzymania odpowiedniego sprzętu bojowego -  wysiać 
do Polski piechotę. Głównym jednak warunkiem udzielenia wsparcia wojskowego było 
skłonienie przez rząd polski rządów mocarstw zachodnich do zmiany klauzul militarnych 
traktatu pokojowego z Węgrami. Władze w Warszawie nie miały jednak możliwości od
działania na decyzje mocarstw sprzymierzonych w pożądanym dla Budapesztu kierunku. 
Żołnierz Polski sam więc musial sobie radzić z nawalą bolszewicką.

Postawę litewską wobec wojsk polskich cofających się pod naporem Armii Czerwo
nej można określić jako zdecydowanie wrogą. Mimo nie istnienia stanu wojny z Litwą 
polskie formacje były atakowane na polskim terytorium przez litewskie siły zbrojne, a 
te zaś, które były zmuszone przekroczyć granicę litewską internowano. W tym samym 
czasie strona litewska przepuszczała przez obszar swego państwa oddziały bolszewickie, 
umożliwiając im w ten sposób wyjście na tyły wojsk polskich. Jednocześnie wojska litew
skie usiłowały również odcinać im odwrót. W trakcie zaś wypierania wojsk bolszewickich 
po zwycięskiej bitwie warszawskiej, jednostki litewskie dążyły do zagarnięcia Suwalszczy
zny, przeprowadzając na początku września uderzenie w kierunku zachodnim. W nocy z 
5 na 6 września polska brygada kawalerii rozbiła ugrupowanie litewskie, liczące pięć bata
lionów, biorąc do niewoli kilkuset jeńców i przejmując znaczne ilości sprzętu wojskowego. 
Fakty przytaczane w opublikowanych dokumentach nie pozostawiają wątpliwości, iż w 
Kownie nie rozumiano, że klęska Polski spowodowałaby również wymazanie Litwy z mapy 
Europy.

Współpraca niemiecko -  bolszewicka znajduję w zbiorze dokumentów swoje odbicie w 
płaszczyźnie wojskowej, chociaż -  jak wiadomo -  z formalnego punktu widzenia Niemcy 
nie miały do tego prawa, skoro ogłosiły w dniu 20 lipca 1920 r. neutralność wobec kon
fliktu polsko -  bolszewickiego. Bardzo interesującym świadectwem współdziałania obu 
tych najpotężniejszych sąsiadów Polski wydaje mi się raport polskiego wywiadu woj
skowego z 13 września. Jeszcze większą wagę przykładałbym do przechwyconego przez 
stronę polską dokumentu, będącego projektem międzynarodowej komunistycznej organi
zacji wojskowej, opracowanym w styczniu 1920 r. przez bolszewicki komisariat spraw 
wojskowych. W projekcie tym snuto plany wprowadzenia w życie idei wszechświatowej 
rewolucji komunistycznej w wyniku tajnego sojuszu wojennego bolszewicko -  niemiec
kiego. Bolszewicy wystawiliby armię milionową, zaś Niemcy gotowe były uzbroić 600 
tys. żołnierzy. Na początku należałoby znieść „sztuczną zaporę utworzoną przez Entantę 
pomiędzy Niemcami a Rosją”, jak nazywano w dokumencie Polskę. Potem przyszlaby 
kolej na resztę Europy.

Redaktor tomu pod pojęcie sąsiadów podciąga nie tylko Ukrainę (Naddnieprzańską), 
ale również „białą” Rosję generałów Antona Denikina, a następnie Piotra Wrangla. Pierw
szy z nich reprezentował orientację pro-angielską, wokół drugiego zaś grupowali się ofice
rowie Armii Ochotniczej nastawieni pro-niemiecko. „Biali” występowali pod sztandarem
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jedynej niepodzielnej Rosji i odmawiali Polsce praw do ziemi na wschód od rzeki Bug. 
Najbardziej jaskrawym przykładem buty wojskowych rosyjskich byl list Denikina do Jó
zefa Piłsudskiego z 29 listopada 1919 r., w którym głównodowodzący rosyjskimi silami 
zbrojnymi na południu Rosji oburzony na bierność polską w obliczu ofensywy bolszewi
ków przeciwko „białym”, zapowiada swoje ostateczne zwycięstwo oraz oświadcza w tonie 
pogróżki, że „wtedy stanąwszy na nogi, Rosja przypomni sobie, kto byl jej przyjacielem”.

Obraz stosunków panujących pod władzą Denikina doskonale odbijają niepublikowane 
dotychczas raporty szefa polskiej misji wojskowej na południu Rosji gen. Aleksandra Kar- 
nickiego oraz depesze tejże misji. Wynika z nich, że Denikin w żadnym wypadku nie mógł 
być dla Polski partnerem, gdyż reprezentując typ rządzenia autokratycznego nie tolerował 
praw narodów zamieszkujących Rosję do tworzenia własnych państwowości. Jaskrawym 
przykładem tego podejścia byl stosunek Denikina do Kozaków Kubaiiskich, których przy
wódców kazał aresztować i powiesić w listopadzie 1919 r. Gen. Karnicki odnotował w 
raporcie z 11 marca 1920 r., że rząd Kubania „dąży do zawarcia bliskiego i ścisłego przy
mierza z Rzeczpospolitą Polską”, gdyż - jak twierdzą Kozacy Kubańscy „tylko w ścisłym 
sojuszu z Polską mogą utrzymać swoją samodzielność”. Ze strony zaś „białej” Rosji 
władze Rzeczypospolitej nie mogły się niczego dobrego spodziewać. Z depeszy polskiej 
misji wojskowej z 11 grudnia 1919 r. dowiadujemy się, że w wypadku zastąpienia w da
nym momencie Denikina przez Wrangla Polska powinna się liczyć nawet z możliwością 
akcji zaczepnej „białych wojsk”.

W zbiorze dokumentów znalazły się też nigdy po polsku nie drukowane listy Bo
rysa Sawinkowa do Józefa Piłsudskiego. Sawinkow, jedna z najwybitniejszych postaci 
wśród rosyjskich działaczy antybolszewickich, utrzymywał kontakt z Naczelnikiem Pań
stwa, pragnąc doprowadzić do porozumienia polsko - rosyjskiego. Uznał aspiracje polskie 
do ziem na wschód od Bugu, wykluczając jedynie możliwość przywrócenia na wschodzie 
granicy polskiej z 1772 r.

Dążył też do zorganizowania ochotniczych oddziałów rosyjskich na terytorium pol
skim. Stanął na czele Rosyjskiego Komitetu Politycznego w Polsce i na początku lipca 
1920 r. zawarł porozumienie z władzami polskimi w sprawie sformowania wydzielonego 
oddziału rosyjskiego na obszarze Rzeczypospolitej, całkowicie autonomicznego w stosunku 
do wojsk Wrangla, trzymających się jeszcze na Krymie. Rezultat byl jednak bardzo mi
zerny, gdyż oddziały rosyjskie, podporządkowane politycznie Sawinkowowi, liczyły nie 
więcej niż kilkanaście tysięcy ludzi.

Listy Sawinkowa do Piłsudskiego o tyle są ważne , że odzwierciedlają bezskuteczność 
zabiegów tego polityka o powołanie przy Denikinie władz cywilnych, mających szersze 
zaplecze społeczne. W Uście z 27 marca Sawinkow wyraża obawę, że „ Denikin nie zro
zumiał swoich błędów, ale tylko ze ściśniętym sercem skłonił się przed okolicznościami 
niezależnymi od niego”. Dochodzi on do wniosku, że jeśli Denikin „nie zgadza się na 
przymierze z Polską, lecz zgadza się jedynie na przedłużenie „rozmów” z nią, to wi
docznie na południu niewiele się zmieniło -  zmieniła się tylko forma, a treść pozostała 
ta sama, urzędnicza i generalska”. Misja Nikołaja Czajkowskiego wysłanego przez Sa
winkowa do Denikina (Sawinkow pragnął, by Czajkowski został premierem rządu przy 
Denikinie) zakończyła się fiaskiem, a tym samym rozwijały się nadzieje Sawinkowa na 
zawarcie poważnego porozumienia rosyjsko - polskiego przeciwko bolszewikom. We wspo
mnianym Uście z Paryża dochodził do jednego jeszcze przykrego dla siebie wniosku, że 
„na tutejszych emigrantów Uczyć na ogól nie ma co”.
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Waga historyczna listów Sawinkowa polega również na tym, że stanowią one potwier
dzenie słuszności podejścia Józefa Piłsudskiego do „białej” Rosji. Z tym sąsiadem strona 
polska nie miała żadnych szans na zawarcie sojuszu. Po upadku Denikina i zastąpieniu go 
na stanowisku dowódcy Armii Ochotniczej na początku kwietnia 1920 r. przez Wrangla 
tym bardziej nie mogło być mowy o porozumieniu. Polska musiała samodzielnie zetrzeć 
się z bolszewickim wrogiem. Z tego starcia wyszła pod względem militarnym zwycięsko, 
choć niestety idea federacyjna nie została zrealizowana.

W sumie lektura zbioru dokumentów należy do pasjonujących. Zaplecze dla publi
kowanych źródeł stanowią rzetelnie przygotowane przypisy. Oczywiście czasami można 
natknąć się na pewne nieścisłości (np. Czechosłowacja ogłosiła neutralność wobec kon
fliktu polsko - bolszewickiego nie 4, lecz 9 sierpnia 1920 r.), ale mają one charakter incy
dentalny. Należy tylko wyrazić żal, że recenzowany tom dokumentów nie dotarł masowo 
na polski rynek wydawniczy i w związku z tym jest bardzo trudno osiągalny dla krajowego 
czytelnika.

Marek Kazimierz Kamiński (Warszawa)

W ojciech L iz a k ,  Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917 - 1939, 
Prywatny Instytut Analiz Społecznych. Szczecińskie Wydawnictwa Die
cezjalne, Szczecin 1990.

IV lalo  wiemy o rodakach mieszkających w ZSRR. Jeszcze mniej o tej ich części, 
którą oddzielił od ojczyzny traktat ryski, zgodnie z którym, Polacy nie korzystający z 
repatriacji stawali się obywatelami nowej porewolucyjnej Rosji. Właśnie o nich traktuje 
praca Wojciecha Lizaka Rozstrzelana Polonia z podtytułem Polacy w ZSRR 1917 - 1939.

Polacy w przedrewolucyjnej Rosji stanowili dużą grupę. Byli wśród nich obywatele 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a więc Polski przedrozbiorowej, zesłańcy i ich rodziny, 
emigracja zarobkowa, a także wygnańcy, przesiedleńcy z Królestwa Kongresowego przymu
sowo wywiezieni w okresie I wojny światowej. Byli wśród nich również Polacy -  żołnierze 
trzech armii zaborczych oraz ludzie o przekonaniach komunistycznych, upatrujący w no
wej Rosji miejsce nowego ładu w stosunkach narodowościowych opartego na doktrynie 
marksistowskiej i leninowskiej. Ci zawiedli się najbardziej.

Ocenia się, że w momencie obalenia caratu przebywało na terenie Rosji około 3 min 
Polaków. Według spisu z 1987 roku, na Kaukazie mieszkało 25 tys. rodaków, na Syberii 
29 -  tys.. w Azji Środkowej -  12 tys., a po całej Rosji rozrzuconych było około pól miliona 
emigrantów zarobkowych (s.5). Z Królestwa Kongresowego przymusowo ewakuowano ok. 
1 min, a ponad 1 min Polaków służyło w armii rosyjskiej (s.5)

Jednakże głównym przedmiotem zainteresowania uczynił autor Polaków -  kresowia
ków, którzy zamieszkiwali w zwartych grupach na Ukrainie, głównie w guberniach podol
skiej, kijowskiej i wołyńskiej, a na Białorusi w mińskiej, mohylowskiej i witebskiej.

Ta mala objętościowo praca jest gruntownym opisem losów Polaków między rewolucją 
październikową a wybuchem II wojny światowej. Autor prezentuje na szerszym tle histo
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rycznym interesującą tezę, że „eksperyment polski” w ramach Związku Radzieckiego -  
utworzenie dwóch polskich obwodów autonomicznych: Dzierżyńszczyzny na Białorusi i 
Marchlewszczyzny na Ukrainie -  nie miał na celu sprawiedliwego rozwiązania kwestii na
rodowościowej w wielonarodowym państwie, lecz przyświecały mu zgoła inne, ideologiczne 
cele.

Obszary zamieszkałe przez Polaków w Związku Radzieckim miały być swoistym oknem 
wystawowym socjalizmu dla sąsiedniej Polski. Panowało bowiem wówczas przekonanie, że 
odrodzone państwo polskie stanie się wkrótce radzieckim. Polacy na Białorusi cieszyli się 
początkowo względną autonomią i swobodą. Język polski został uznany za jeden z czte
rech języków państwowych (pozostałe to rosyjski, białoruski i jidisz). W herbie republiki 
znalazł się także napis w języku polskim. Pierwsze zyskały autonomię tereny zamieszkałe 
przez Polaków na Ukrainie. Byl to rok 1925. Miasto Dolbysz nazwano Marchlewsk i stąd 
wzięła się nazwa całego rejonu. Polski autonomiczny region na Białorusi powstał później 
-  w 1932 roku -  w podobnych okolicznościach. Miejscowość Rodanów przemianowano na 
Dzierżyńsk określając tym samym nazwę autonomicznego obszaru.

Celem tej całej operacji, zdaniem Wojciecha Lizaka, było stworzenie „radzieckiego 
klasowego języka polskiego” i wychowanie nowego typu „radzieckiego Polaka”. Walnie do 
tego przyczynili się polscy komuniści zapowiadając uwolnienie języka polskiego od: „setek 
i tysięcy wyrazów i stereotypowych stempli języków będących skostnieniem obcych nam 
idealistycznych form myślenia szlachty i burżuazji” (Bruno Jasieński).

Na drodze do gruntownej przebudowy języka polskiego i Polaków stanęły jednakże 
poważne przeszkody: pierwsza -  religia, druga -  niechętny stosunek ludności polskiej 
do kolektywizacji. Była i trzecia przeszkoda logicznie wypływająca ze stalinowskiego 
systemu. Mniejszość polska na Białorusi i Ukrainie zamieszkiwała tereny graniczące z 
Polską. Stąd płynął lęk władz radzieckich przed infdtracją wpływów polskich. Pas przy
graniczny musial być oczyszczony z obcego, w rozumieniu władz wrogiego, żywiołu.I tak 
się zaczął dramat naszych rodaków. Polacy byli bodaj pierwszym narodem na terenie 
ZSRR, który uległ masowym deportacjom i represjom. Polaków z Ukrainy wywożono do 
Kazachstanu, a z Białorusi do dziewiczej1 ówcześnie republiki Korni.

Nadzieje na wychowanie „radzieckiego Polaka”, jak i na rewolucję ogólnoeuropejską 
spełzły na niczym. Straciły też na znaczeniu plany kształcenia kadr dla rewolucyjnej Pol
ski. Stopniowo więc zaczęto likwidować wszystkie formy życia zbiorowego mniejszości 
polskiej, a więc liczne gazety i czasopisma, szkoły, teatry i stowarzyszenia. Okazało się 
również, o czym wspomniałem, że żywioł polski stawia wyjątkowy opór wobec kolekty
wizacji wsi. na terenach zamieszkałych przez Polaków uzyskiwano najniższe wskaźniki 
postępu „w uspołecznieniu” rolnictwa. Problem więc postanowiono rozwiązać radykalnie 
przy pomocy masowych represji, terroru, rozstrzeliwań i deportacji. Cena zachowania pol
skości była więc straszliwa. Po dziś dzień nieznane są tajemnice Kuropat i innych miejsc 
masowych straceń. W 1935 roku została zlikwidowana Marchlewszczyzna, a deportacje 
objęły około 250 tys. Polaków, jeszcze większe straty ponieśli Polacy z Białorusi.

Jak pisze Wojciech Lizak, w ciągu kilku lat zniknęło ich 300 tys. Likwidacja okręgu 
Dzierżyński nastąpiła w 1938 roku. Podobny los spokał również większość polskich komu
nistów wspomagajączych ten okrutny plan przebudowy. Rozpatrywanie kwestii polskiej 
na Ukrainie i Białorusi w kontekście ideologii, jak czyni to autor, wydaje się bardzo trafne. 
Jest to dobitny przykład degeneracji pomysłów na lepszą przyszłość i zamianę werbalnych 
obietnic w swoje straszliwe przeciwieństwo.

Pracę Wojciecha Lzaka czyta się jednym tchem. Po lekturze rodzi się jednak żal, że
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autor nie przedstawił nam bardziej obszernego opracowania. Choć brak obietnic w tym 
względzie,oczekiwać wypada, że spod jego pióra -  przy szczupłości historycznych mate
riałów i niedostępności radzieckich archiwów -  doczekamy się pełnego obrazu okrutnych 
czasów. Straconym należy się taki pomnik pamięci.

I na zakończenie jeszcze jedna impresja. Przecież wszystko, co spotkało Polaków było 
również udziałem Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. To nie zmiejsza bólu, lecz pokazuje 
rozmiary zjawiska.

Jan Malanowski (Warszawa)
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ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA POLSKIE 
NA WSCHODZIE

1. STOWARZYSZENIE KULTURALNE ”D0M POLSKI” -  MO
SKWA

Zebranie założycielskie odbyło się 16 XI 89 r. Organizację zarejestrowano przy Ogól- 
norosyjskim Funduszu Kultury w dniu 30 III 90 r. Zasięg działania -  Moskwa i Repu
blika Rosyjska. Do Stowarzyszenia należy w Moskwie ponad 300 członków, obywateli 
ZSRR polskiego pochodzenia. Oddziały w 11 miastach (tylko część zarejestrowana). Sto
warzyszenie nie posiada własnego lokalu. Adres do korespondencji: 101000 M oskw a, 
ul.Marchlewskiego 19/4.

Kierownictwo Stowarzyszenia:
r

Współprzewodniczącą -  Halina ROMANOWA 
Współprzewodniczący -  Stanisław DUMIN 
Współprzewodniczący -  Dymitr BASÓW

(tel. 1331247) t  
(tel. 9365163) 
(tel. 2012716)

2. POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE 
OBWODU KOKCZETAWSKIEGO (KAZACHSTAN)

Obwodowa Konferencja Założycielska odbyła się 19 XII 1989 r. Organizacja została 
zarejestrowana w obwodowym Komitecie Wykonawczym Rady Narodowej 15 III 1990 
r. Skupia ponad 300 członków. W ramach Stowarzyszenia Obwodowego funkcjonują 
oddziały w 5 rejonach oraz kluby i kola w wioskach i osiedlach. Stowarzyszenie nie posiada 
własnego lokalu, działa na terenie obwodu kokczetawskiego.

Kierownictwo Stowarzyszenia:

Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący

-  Olga PRZYLUCKA
-  Antoni SIKORSKI
-  Wiktor GALICKI

(tel. 21489 - Krasnoarmiejsk) 
(tel. 21156 - Kelerówka)
(tel. 21383 - Kokczetaw)
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- Krasnoarmiejski
- Czkalowski
- Kelerowski
- Kokczetawski
- Szczuciński

-  przew.
-  przew.
-  przew.
-  przew.

Oddziały rejonowe:

Wiktor KĘDZIERSKI 
Józef GLIWIŃSKI 
Antoni SIKORSKI 
Anatol DIACZYŃSKI

3. POLSKIE CENTRUM KULTURALNE W CELINOGRADZIE

Zebranie założycielskie odbyło się 10 II 1990 r. Organizacja dotychczas nie została 
zarejestrowana. Skupia ok. 150 członków i działa na terenie obwodu cclinogradzkiego. 
Bazą pracy Polskiego Centrum Kulturalnego jest Dom Wychowania Politycznego w Celi- 
nogradzie. Posiada dwa oddziały rejonowe w Astrachaniu i Szortandy.

Kierownictwo:

Przewodniczący -  Paweł ŁUKAWSKI (tel. 46703)
Wiceprzewodniczący -  Włodzimierz BANASIUK 
Wiceprzewodniczący -Jan ZAGAJEWSKI

4. POLSKIE STOWARZYSZENIE ’’OGNIWO” W IRKUCKU

Stowarzyszenie znajduje się na etapie przygotowań do Walnego Zebrania. Przewodni
czy grupie inicjatywnej Izolda NOWOSIOLOWA.

5. KLUB ’’WISŁA” - IRKUCK
Przewodnicząca -  Natalia NISZTUN

6. STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE ’’POLO
NIA” -
LENINGRAD

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29.XI. 1989 r. przy Komitecie Wykonawczym 
Miejskiej Rady Deputowanych Ludowych w Leningradzie. Skupia ok. 500 członków i 
działa na terenie Leningradu. Adres Stowarzyszenia: L e n in g ra d , ul. 5. Sowietskaja 
12, tel. 2744331.

Kierownictwo Stowarzyszenia:

Przewodniczący -  Rajmund PIOTROWSKI (194021 Leningrad,
Prospekt M. Thoreza 9 m.6)

Wiceprzewodniczący -  Sławomir LISOWSKI 
Sekretarz -  Teresa KONOPIELKO
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7. TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ ’’POLONIA” -  TAL
LIN

Towarzystwo zostało zarejestrowane 20 I 1989 r. i działa na terenie Tallina. Skupia 
ok. 70 członków. Adres Towarzystwa: 200101 T a ll in ,  ul. Olewimagi 12.

Kierownictwo Towarzystwa:

Przewodniczący -  Janusz LAPIAN (tel. 443951)
Wiceprzewodnicząca -  Zofia TIITS 
Sekretarz -  Natalia SZCZOKINA

8. ZWIĄZEK POLAKÓW NA ŁOTWIE -  RYGA

Organizacja zarejestrowana 10 X I1988 r., działa na terenie całej Łotwy. Liczy ok. 3500 
członków. Posiada oddziały terenowe: Ryga (940 członków), Daugawpils (980, Przew. 
Albina Cyblis), Jelgawa (200), Liepaja (230), Ventcpils (25), Rezekne (280), Kraslaw 
(300), Ilukste (180), Debele (30), Cesis (80). Adres Związku: Ryga, ul. Miera 42/9.

Kierownictwo Związku:

Przewodniczący -  Robert SELISZKA
Wiceprzewodniczący -  Zbigniew MIESZKOWSKI (Kieldysza 13 m. 61, Ryga) 
Wiceprzewodniczący -  Ryszard SZKLENNIK 
Sekretarz -  H. DROZDOWSKA

9. POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE 
NA UKRAINIE -  KIJÓW

Stowarzyszenie powstało 5 VII 1988 r., a zarejestrowane zostało 13 III 1989 r. 
przy Ukraińskim Towarzystwie Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą. Terenem 
działania jest Ukraina z wyłączeniem obwodów lwowskiego, iwanofrankowskiego, zakar- 
packiego, łuckiego, rówieńskiego, tarnopolskiego. Stowarzyszenie liczy ok. 2000 członków. 
Adres Zarządu Głównego: 252053 K ijów , ul. Kijanowskij Zaulok 5-7, tel. 2125225.

Kierownictwo Stowarzyszenia:

Przewodniczący Zarządu Głównego 
Zastępca Przewodniczącego 
Członkowie Zarządu

-  Stanisław SZALACKI (tel.212 - 52 - 25)
-  Wiktoria RADYK
-  Stanisława LEWIŃSKA
-  Natalia SANKOWSKA
-  Witalij WOLOCHONOWICZ
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Oddziały:

- im. A.Mickiewicza w Kijowie
- im. J.Iwaszkiewicza w Winnicy
- im. J.Dąbrowskiego w Żytomierzu
- w Gródku
- w Chmielnickim
- Kolo w Kijowskim Teatrze Opery 

i Baletu

-  Przew. Anatol ROMEYKO
-  Przew. Jan GLINCZEWSKI
-  Przew. Walenty GRABOWSKI
-  Przew. Stanisław KOSTECKI
-  Przew. Franciszek M1CIŃSKI

-  Przew. Wiktoria RADYK.

10. POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE W 
MOŁDAWII

Zebranie założycielskie odbyło się 9 III 1990 r., na którym wybrano Zarząd Główny. 
Trwa akcja zakładania kół i oddziałów oraz podjęto działania dla zarejestrowania Stowa
rzyszenia.

Kierownictwo Stowarzyszenia:

Przewodniczący Zarządu Głównego - Tadeusz MALINOWSKI (teł. 217750 - Kiszyniów) 
Zastępca Przewodniczącego - Igor PIEKARSKI (teł. 260652 - Kiszyniów)

11. TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ ZIEMI LWOWSKIEJ

Towarzystwo powstało 3 XII 1988 r. przy Lwowskim obwodowym Oddziale Funduszu 
Kultury Ukrainy. Zasięgiem działania obejmuje Lwów i obwód lwowski oraz posiada 4 
oddziały terenowe. Do TKPZL należy ponad 1500 członków. Własnego lokalu dotychczas 
nie posiada.

Kierownictwo Towarzystwa:

Prezes -  Leszek MAZEPA (290014 Lwów 14, ul.Uciecha 44, teł. 712590)
Wiceprezesi -  Adam KOKODYŃSKI

-  Zbigniew JARMILKO
-  Stanisław CZERKAS
-  Władysław LOKIETKO

Sekretarz -  Adolf WISLOWSKI
Skarbnik -  Henryka HORAZDA

Oddziały:

- w Samborze -  Jan FARBOTNIK
- w Mościskach -  Wanda PIETPAGA
- w Drohobyczu -  Maria GALAS
- w Szczercu -  Jan WOJCIECHOWSKI
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12. OBWODOWE TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ 
IM. A. MICKIEWICZA W CZERNIOWCACH

Towarzystwo powstało w grudniu 1989 r. Liczy ok. 60 członków i znajduje się w sta
dium organizowania. Działa na terenie Czerniowiec. Zakładany jest Oddział Towarzystwa 
we wsi Klinowka na Bukowinie.

Przewodnicząca - Jadwiga KUCZABIŃSKA (274006 Czerniowce, ul. 28 Czerwca 12a, 
teł. d. 24300, sl. 246 - 62, 256 - 64)

13. POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNO-OŚWIATOWE 
W TARNOPOLU

Stowarzyszenie powstało 1990 r., liczy ok. 100 członków z Tarnopola i znajduje się w 
stadium organizowania.

Przewodniczący -  Wiktor AFANASOW
Wiceprzewodniczący -  Zenon CZUBATY

14. TOWARZYSTWO ODRODZENIA KULTURY POLSKIEJ 
IM. J. SŁOWACKIEGO W KRZEMIEŃCU

Towarzystwo powstało w grudniu 1989 r. i znajduje się na etapie organizowania, liczy 
ok. 100 członków z Krzemieńca i okolic.

Przewodnicząca - Jadwiga GUSLAWSKA

15. POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATO
WE
IM. A.MICKIEWICZA W GRODNIE

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 1988 r. i swym zasięgiem obejmuje teren Białorusi. 
Liczy ok. 7000 członków. Posiada oddziały rejonowe w Grodnie, Woronowie, Lidzie, No
wogródku, Slonimie, Szczucinie, Skidlu, Mostach, Wolkowysku, Brzostowicach i Swisloczy 
oraz Zarząd Miejski w Grodnie. Nowy statut został przyjęty i zarejestrowany na II Kon
ferencji PSKO 16 XII 1989 r. Adres siedziby Zarządu Głównego: 230 023 G ro d n o , ul. 
Orzeszkowej 9.

Kierownictwo Stowarzyszenia:

Prezes -  Tadeusz GAWIN (teł. 69092)
-  (Stanisław SIENKIEWICZ -  od V 1990 r.)

Wiceprezesi -  Barbara FUSTOCZENKO (teł. 331489)
-  Zygmunt PIELUT
-  Ryszard KACYNEL
-  Sławomir STRUMIŁŁO
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16. ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO STOWARZYSZE
NIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO IM. TRAUGUTTA W 
BRZEŚCIU

Stowarzyszenie powstało w lutym 1990 r. i zostało zarejestrowane. Liczy ok. 1000 
członków i swym działaniem obejmuje miasto i obwód brzeski. Posiada oddział rejonowy 
w Baranowiczach. Nie ma samodzielnej siedziby.

Kierownictwo Stowarzyszenia:

Prezes -  Michał DOBRYNIN (teł. 30170)
Sekretarz Zarządu -  Alina GODUNOWA (teł. 20093)
Prezes Oddziału w Baranowiczach -  Teresa SKIWOŃCZYK (teł. 23719)

17. ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
KULTURALNO-OŚWIATOWEGO ’’POLONIA” W MIŃSKU

Stowarzyszenie powstało i zostało zarejestrowane 18 II 1990 r. Liczy ono 350 członków 
i swym zasięgiem działania obejmuje miasto i rejon Mińska. Dotychczas nie posiada 
własnej siedziby, oddziały i kola w trakcie organizacji.

Kierownictwo Stowarzyszenia:

Prezes -  Wiktor DMUCHOWSKI (ul. Republikańska 16 m.18, 220004 Mińsk)
Wiceprezesi -  Waldemar GROŃSKI

-  Roman ORŁOWSKI (222273 Mińsk, ul. Orłowskiego 27 m.59)

(w maju 1990 r. powstał ZWIĄZEK POLAKÓW NA BIAŁORUSI, w którego składzie 
znalazły się wyżej wskazane organizacje Polaków zamieszkałych na Białorusi.)

Kierownictwo Związku:

przewodniczący -  Tadeusz GAWIN (teł. 69092 Grodno)

LITWA:

18. ZWIĄZEK POLAKÓW NA LITWIE

Związek powołany został przez Zjazd, powstałego w maju 1988 r. Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego na Litwie i działa od 17 IV 1989 r., a rejestracji dokonano w 
czerwcu 1989 r. ZPL liczy około 18 tys. członków, którzy działają w kolach i oddziałach 
rejonowych. Adres Zarządu Głównego ZPL: W ilno , ul. Didżioji (Wielka), teł. 223388.

Na II Nadzwyczajnym Zjeździe ZPL (22 IV 90) prezesem ponownie został wybrany 
Jan SIENKIEWICZ (teł. 650659 Wilno). Wybrano również 45-osobowy Zarząd Główny.

W ramach Związku Polaków na Litwie w ostatnim okresie powstały organizacje 
specjalistyczno-zawodowe.
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19. ZWIĄZEK NAUKOWCÓW POLAKÓW LITWY przy ZPL

Związek powstał 14 IV 1989 r. Skupia polskich naukowców (kilkadziesiąt osób).

Przewodniczący -  Romuald BRAZIS

20. ZWIĄZEK STUDENTÓW POLAKÓW LITWY przy ZPL

Związek powstał w kwietniu 1989 r. Liczy ok. 200 członków

21. KOLO MEDYKÓW przy ZPL

Kolo założono 11 V 1989 r.

Przewodniczący -  Władysław MIECZKOWSKI

22. KOLO AKADEMICKIE przy ZPL

Kolo powołano wiosną 1989 r. Skupia naukowców, bibliotekarzy, pracowników admi
nistracyjnych itd. zatrudnionych w placówkach Akademii Nauk.

Przewodniczący -  Marian WISZNIEWSKI

23. KLUB BYLYCII ŻOŁNIERZY AK OKRĘGU WILEŃSKIEGO 
przy ZPL

Przewodniczący -  Henryk SIECZYŃSKI, ps. „Sztaba”

24. KLUB PRAWNIKÓW POLSKICH przy ZPL

25. POLSKA SEKCJA przy WILEŃSKIEJ WSPÓLNOCIE 
ZESŁAŃCÓW

Sekcję powołano 6 X 1989 r.

Przewodniczący -  Romuald GIECZEWSKI

26. FUNDACJA KULTURY POLSKIEJ
Fundacja powstała w 7 X 1989 r. Nie posiada własnego lokalu. Prowadzi intensywną 

działalność na rzecz inwentaryzacji pamiątek kultury polskiej i upamiętnienia działalności 
Armii Krajowej na Wileńszczyźnie.
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Przewodniczący Fundacji -  Henryk SOSNOWSKI.

27. KLUB SPORTOWY POLAKÓW NA LITWIE ’’POLONIA”

Klub powstał w Wilnie w 18 III 1990 r. Skupia ok. 600 członków i zasięgiem obejmuje 
całą Litwę działając na bazie szkól polskich.

Prezes Klubu -  Z. JASZCZANIN.

28. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POLAKÓW NA LITWIE

Stowarzyszenie założono 7 IV 1990 r., wczes'niej od października 1989 r. działał jako 
klub katolicki.

Prezes -  Władysław MACKIEWICZ

29. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO NA LITWIE
Pierwsze drużyny powstały latem 1989 r., w 1990 r. pracowały w Wilnie 4 drużyny 

harcerskie (150 osób). Organizacja została zarejestrowana w styczniu 1991r.

Przewodniczący Zarządu -  Walery TANKIEWICZ

(Niniejsza lista będzie aktualizowana w następnych zeszytach kwartalnika w miarę 
napływu informacji - red.)
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ITA KOZAKIEWICZ 
(3 VII 1955 - 28 X 1990)

B y ła  zjawiskiem niepowtarzalnym nie tylko w dziejach zamieszkującej Łotwę 
społeczności polskiej, ale i w historii samej Łotwy. Była Polką z ducha i tradycji, ale 
uznawano ją też za Łotyszkę, z racji Jej oddania sprawom tego kraju w stopniu większym, 
niż u wielu Łotyszów.

Ita Kozakiewicz była przedstawicielką szóstego już pokolenia swych przodków w Ry
dze, w którym to mieście osiedlił się Jej prapradziad, uchodząc przed prześladowaniami 
po powstaniu styczniowym. Ita urodziła się 3 lipca 1955 r. w rodzinie Jerzego Kozakie
wicza. Matka Ity -  Rita, z domu Lidaka, jest Łotyszką; córka jej miała więc możność 
nie tylko posługiwania się językiem polskim i łotewskim, ale też uczestniczenia w kulturze 
obu tych narodów. Swoje zainteresowania rozwinęła wybierając profd wykształcenia -  po 
ukończeniu 11-tego ryskiego, tzw. ’’francuskiego” , liceum, studiowała filologię romańską 
na Uniwersytecie Łotewskim.

Wszechstronne wykształcenie pozwoliło Icie rozwijać Jej polityczne, społeczne i kultu
ralne zainteresowania i pasje. Mimo że działalność ta trwała niezwykle krótko -  rozpoczęła 
się bowiem dopiero 6 listopada 1988 r., kiedy to Ita została wybrana prezesem Społeczno- 
Kulturalnego Towarzystwa Polaków Łotwy -  zdążyła Ona być także członkiem łotew
skiego Frontu Narodowego, na którego pierwszym zjeździe wybrano Ją do Domy (Rady), 
członkiem Prezydium Parlamentu Łotewskiego oraz wiceprezesem Asocjacji Stowarzyszeń 
Kulturalnych Narodów Łotwy ( faktycznie kierowała jej działalnością ). Asocjacja nosi Jej 
imię. W styczniu 1990 r. odbyło się walne zebranie Związku Polaków na Łotwie -  jedno
myślna decyzja postanowiła Itę Kozakiewicz na jego czele. Zajmowała się Ona organizacją 
szkolnictwa polskiego, przedszkoli, wycieczek do Kraju, wyjazdów naukowych itp. Kandy
dowała także do Rady Najwyższej Łotwy; została posłanką z Jekabpilsu, a w parlamencie 
przewodniczącą Komisji Praw Człowieka i Spraw Narodowościowych (wizytacje szpitali, 
domów sierot, więzień, kolonu itp.).

Powołaniem Ity były przekłady dziel literackich (głównie poezji) z języków obcych 
na język łotewski lub polski. Niestety, nie zdążyła wszystkich swoich prób opublikować. 
Pozostawione rękopisy będą zapewne przekazywane do druku przez męża Ity -  p. Indulisa 
Strazdińsza. Jej zainteresowania obejmowały również badania nad folklorem i stosunkami 
między narodami w dziedzinie literatury i kultury.

W październiku 1990 r. Ita wyjechała do Rzymu na spotkanie z Polakami z 
całego świata i 28 października wygłosiła tam referat poświęcony sprawom Polaków 
mieszkających poza granicami Kraju, szczególnie tym ze Wschodu Europy. Tego samego 
dnia -  po zwiedzeniu klasztoru i cmentarza na Monte Cassino -  ginie tragicznie w wodach 
zatoki Gaete Morza Tyrreńskiego. W czasie pogrzebu -  3 listopada 1990 r. -  w kate
drze św. Jakuba żegnali Itę przedstawiciele rządów Łotwy i Polski oraz tysięczne tłumy 
mieszkańców Rygi i całego kraju. Trumna spoczęła na ryskim cmentarzu św. Michała.

Ito,
Nic przecie nie ginie ...

Maria Szymańska, Janina Glowecka (Ryga)
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KARDYNAŁ WŁADYSŁAW RUBIN 
(20 IX 1917 - 28 XI 1990)

D ro g a  życiowa kardynała Władysława Rubina, żołnierza, kapłana i biskupa, wielo
letniego duszpasterza polskiej emigracji odzwierciedla losy wielu Polaków poszukujących 
swego miejsca w świecie na skutek przemian zapoczątkowanych drugą wojną światową. 
Urodził się on 20 IX 1917 r. we wsi Toki kolo Zbaraża na Podolu w rolniczej rodzinie Igna
cego i Tekli z domu Szaluk. W Tokach też ukończył szkolę powszechną, a następnie w 
latach 1927 - 1935 kształcił się w I Gimnazjum im. Wincentego Pola w Tarnopolu. Po uzy
skaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do seminarium duchownego obrządku łacińskiego 
we Lwowie, z którego zrezygnował na trzecim roku studiów w 1937 r. Podjął wówczas 
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, odbył też służbę 
wojskową w szkole podchorążych w Tarnopolu, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. 
We Lwowie uczestniczył w działalności konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej. Podczas 
nielegalnej próby przekroczenia granicy z Węgrami w celu przedostania się do armii pol
skiej we Francji w kwietniu 1940 r. został schwytany przez radziecką straż graniczną i 
uwięziony w Stanisławowie. Skazano Go na pięć lat łagru i wywieziono do Starobielska, 
Artiomowska i Jarcewa, skąd zwolniony został jesienią 1941 r. w wyniku porozumień 
zawartych przez generała Sikorskiego z rządem radzieckim.

Jako podchorąży, po uwolnieniu pełnił służbę w tworzącej się na terenie ZSRR armii 
polskiej w Buzułuku i Tockoje zamierzając ponownie podjąć studia teologiczne i przyjąć 
święcenia kapłańskie. Opuściwszy wraz z armią polską tereny Związku Radzieckiego, zna
lazł się pod koniec 1942 r. w Iraku. Kontynuował studia seminaryjne na uniwersytecie w 
Bejrucie. Tam też otrzymał 30 VI 1946 r. święcenia kapłańskie z rąk delegata apostol
skiego abp. Remy Lepretre’ a i został inkardynowany do swej rodzinnej archidiecezji lwow
skiej. Po trzech latach pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Libanie, w 1949 r. władze 
kościelne skierowały Go na studia specjalistyczne do Rzymu, gdzie studiował na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Gregoriańskiego. Po ich ukończeniu był duszpasterzem w Central
nym Ośrodku Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie. W latach 1953 - 1958 pracował 
jako duszpasterz Polaków we Włoszech pełniąc także obowiązki przewodniczącego Papie
skiego Komitetu Pomocy Polakom. Na tych stanowiskach wykazał się ogromną energią w 
niesieniu pomocy charytatywnej i duszpasterskiej -  organizował internaty, domy opieki, 
działalność kulturalną, zjazdy organizacji polonijnych itp. W latach 1959 - 1964 byl rek
torem Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. W uznaniu zasług dla rozwoju życia 
kościelnego obdarzono Go godnościami szambelana papieskiego (1959 r.), prałata (1963 r.) 
oraz kanonika honorowego kapituły Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie (1964 r.). 
Po śmierci abp. Józefa Gawliny w 1964 r. został mianowany Jego następcą jako rektor 
kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie oraz delegat Prymasa Polski do spraw 
opieki nad emigracją i uchodźstwem polskim. 17 XI 1964 Ojciec Święty Paweł VI wy
niósł Go do godności biskupiej ustanawiając biskupem tytularnym Serty i sufraganem 
gnieźnieńskim. Sakrę biskupią przyjął 29 XI 1964 r. w kościele św. Andrzeja w Rzymie 
na Kwirynale. Jako biskup polskiej emigracji otaczał opieką Polaków odwiedzających
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liczne ośrodki duszpasterskie na całym świecie. W 1967 r. papież Paweł VI mianował Go 
dodatkowo sekretarzem generalnym tworzącego się wówczas Synodu Biskupów, którego 
od strony organizacyjnej był właściwym twórcą. Nie zaprzestał jednak i wówczas swej 
działalności duszpasterskiej wśród emigracji polskiej, od 1968 r. wspierany w tym zakre
sie przez bp. Szczepana Wesołego. 30 VI 1979 r., na pierwszym konsystorzu papieża Jana 
Pawła II wyniesiony został do godności kardynala-diakona tytułu Santa Maria in via Lata. 
W latach 1980 - 1985 był prefektem Kongregacji Kościołów Wschodnich, przestając tym 
samym pełnić funkcję delegata Prymasa Polski do spraw polskiej emigracji i sekretarza 
generalnego Synodu Biskupów. Od 1985 r. postępująca choroba stopniowo ograniczała 
Jego aktywność. Po kilkuletnich cierpieniach zmarł 28 XI 1990 r. w Rzymie. Pocho
wany został w konkatedrze w Lubaczowie, na tym skrawku Jego rodzinnej archidiecezji 
lwowskiej, który po drugiej wojnie światowej pozostał w granicach polskich.

Piotr Nitecki (Warszawa)
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T his, however, proved  to  be  sh o rt lived. T he years of Stalin ism  an d  W orld 
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Jadw iga, a n d  his youngest son K azim ierz (C asim ir) was b o rn  when his fa th e r 
was 65-66, b u t  no t 76 as has b een  suggested.
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R egional groups of w riters (th u s, regional schools of p o e try ) where charac
teristic  fea tu re  o f E u ro p ean  rom anticism . T he B yelorussian school of p o e try  
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P y p in  w ould like it to , conform  to th e  poetics of the  R ussian  folk-realistic 
epic.

Alina WITKOWSKA, The Lithuanian-Byelorussian Idyllic Sphere.... 49
R om antic, especially em igre, lite ra tu re  p layed the  m ain  role in  th e  crea tion  
of a  m yth ical idyllic sphere of L ithuan ia  a n d  B yelorussia. Of c rucial signifi
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elegiac a tm osphere, could  no t su it th e  purpose , ar d id  th e  L ith u an ian  epos 
of c rea ting  a n  idyllic world in  th e  c u ltu ra l consciousness of the  n a tio n . It is 
ra th e r  th e  la te r, m ore concrete  lite ra tu re  - from  Kraszewski an d  Orzeszkowa 
to  Milosz an d  Konwicki - th a t  con trib u ted  to  th e  developm ent of th is  con
sciousness. T h e  p o p u la r  lite ra tu re , especially the  novels of Rodziewiczówna, 
should  no t be  d isregarded  here.
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T he p a p e r deals w ith  problem s of n a tio n a l identification  in  the  m ultilingual 
b o rd erlan d  society. T he views rep resen ted  in  th e  w ritings o f W ładysław Syro
kom la on  th is su b jec t serve as an  illu stra tio n  of his claim  L ith u an ian  a n d  true  
links w ith  Byelorussia an d  its  language. Syrokom la in  his Ulas in troduced  
th e  province of Polesie in to  the  Po lish  lite ra tu re . T he dying a n d  degraded 
h isto ry  of w hat u sed  to be  th e  G rand  Duchy of L ithuan ia  seen from  th e  pe r
spective of a n  out-of-the-w ay village is co n trasted  w ith  the  age-old, frequently 
p rech ristian  ideals of a  peasan t-nobility  partn e rsh ip , a  m y th  of h a rm ony  and 
reconciliation  (M argier). T he fron tie r sep ara tin g  the  annexed  lands condem ns 
th em  to  p rovinciality  a n d  c u ltu ra l backw ardness a n d  a  b ra n d  of m iserability  
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R epresentatives of th e  so u th eas te rn  provinces of P o land  p layed a n  exceptio
nally  im p o rtan t role in  th e  parliam en ta ry  sessions. Large num bers of local 
p a rliam en t m em bers, th e ir abilities and , above all, th e ir  po litica l options. On 
th is te rr ito ry  th e  m agnates h ad , it is tru e  a  g rea t a n d  ever increasing p o liti
cal influence, b u t  am ong th e  delegates there  were num erous representives of 
the  in te rests o f th e  sm aller nobility , as well as such people as Jak u b  Sobieski, 
A dam  Kisiel or A leksander T rzebiński, who, though  m agnates by  s ta tu s , were 
decidedly oposed to  in troducing  faction  m ethods in to  politics.

Tadeusz Stefan JAROSZEWSKI, The Palace at Tulczyn and the
Beginnings of Classicistic Architecture in Ukraine.. 83

E rec ted  in  th e  p e rio d  1775-1782 according to  the  p lan  of an  unknow n archi
tec t (Lacroix?) th e  palace of th e  Po tock is’ in  Tulczyn is very im p o rtan t in  
th e  h isto ry  of classicism  in  th e  U kraine. Its  aech itecture  becam e a  m odel for 
o th e r residences of rich  nobles in  the  east (Łabuń, Rom anów , P eczara, Cza- 
nokozińce, e tc .) , spanning  over th e  whole a rea  west of th e  D niepr river. The 
D niepr proved  to be  the  b o rd er separa ting  the  zones of a rch itec tu ra l influen
ces, w ith  th e  righ t b a n k  U kraine tend ing  tow ards classicist influences, from  
W arsaw , a n d  the  left one orien ted  tow ards S t. P e tersburg  .

Małgorzata OMILANOWSKA, The Architectural Works of Marian
Lalewicz from the Period of His Stay

in St.Petersburg............................................................  113
M any Poles in  th e  second ha lf of the  19 th  c. stu d ied  a t  foreign universities. 
A p o p u lar centre of education  in  arch itec ture  was S t. P e tersburg . M arian  
Lalewicz was one of th e  m ost em inent g raduates from  the Im perial A cadem y of 
F ine A rts there . His activ ity  in  pre-revolutionary  S t. P e tersburg  is discussed. 
I t  left an  im p o rta n t im p rin t on  th e  face of the  c ity  an d  con trib u ted  to  the 
developm ent of a  Lalewicz sty le  well know n in  his la te r  works in  independent 
Po land .

Jerzy KUMANIECKI, Repatriation of Poles in the Years 1921-24 after
the Polish-Soviet War of 1920................................... 133

A ccording to  th e  p relim inary  peace an d  rep a tria tio n  agreem ents of February  
24, 1921 th e  m ixed Polish-Soviet com m ission for rep a tria tio n  was to s ta r t 
its  a c tiv ity  im m ediately. T he work was, however, delayed u n til the  end  of 
A pril. T his delay h a d  b o th  technical an d  po litica l causes. T he com m issions’



w ork was influenced by difficult n a tu re  of Polish-Soviet re la tions in  th e  p o st
w ar p eriod . R e p a tria tio n  was ended  on Ju n e  24, 1924. According to  Soviet 
d a ta  one m illion re p a tria n ts  were re tu rn ed  to  P o lan d  in  th e  p e rio d  from  A pril 
1921 to  A pril 1924. T h e  percen tage of Poles am ong th em  was 15-20 of the  
to ta l  n u m b er. A bout 65 p e r cen t were U krain ians an d  Byelorussians, m ainly  
p easan ts . T he nu m b er of o p tan ts  was 25 p e r  cen t. Polish  sources ind ica te  
th a t  ab o u t one m illion  of Poles rem ained  in  the  USSR.

Grzegorz BLASZCZYK, Poles in Lituania: Historical Origins
t and Their Present Situation. .................................. . 147

Two essential problem s a re  analysed: the  h isto rica l origins of Poles in  L ith u a
n ia  an d  th e ir  p resen t social, po litica l an d  c u ltu ra l s ta tu s . An increased  flow of 
Poles to  L ith u an ia  d a tes b ack  to  the  U nion of Krewo in  1385, a fte r  w hich tim e 
th e  po lon isation  a n d  assim ilation  of th e  local p o p u latio n  progressed. For th is 
p o p u la tio n  Po lish  cu ltu re  connoted  social advancem ent an d  the  developm ent 
of c ivilisation. S ta tis tica l analyses of for instance, th e  19 th  and  20tli c. p o p u 
la tions censuses (largely, however, unreliable) confirm  th e  fact th a t b o th  th e  
occupationa l a u th o ritie s  an d  those of the  independen t L ith u an ian  s ta te  ende
avoured to  re s tr ic t th e  Polish  elem ent in  these areas. A fter 1945 two so-called 
re p a tria tio n s  deprived th e  Polish  p opu lation  in  L ith u an ia  of its  ingelligentsia 
an d  significantly reduced  th e  num ber of in h ab itan ts  of W ilno. We observe 
a t  p resen t a  su s ta in ed  renew al of au th en tic  Polish cu ltu re  in  L ith au an ia  an d  
a tte m p ts  to  crea te  new  elites.
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Wiktoria ŚLIWOWSKA, The Way to Poland of the Father Jan 
Sierocinski.

T he work is devoted  to  a n  E as te rn  r ite  C atolic p riest -  Jan  Sierocinski, Ba- 
silian friar, p a rtic ip an t of the  1831 Polish  uprising , who was in co rp o ra ted  in  
S iberia  by  force in to  the  R ussian  army. In  1837 he was condem ned to  serve 
floging for p a rtic ip a tin g  in  th e  Om sk p lo t (1833). T he presen ted  docum ents 
throw  new ligh t on  th e  m ost trag ic  p eriod  of his life: in  the  O vruch  p rison  
a n d  a fte r h is d e p o rta tio n  to  Om sk, a n d  allow a  b e tte r  un d erstan d in g  of the  
world of his sp iritu a l life.

The Newly Discovered Writings of Father Jan Sierocinski
(Comments by W. Sliwowska) .................................  169
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Bolesław S.SZOSTAKOWICZ, The hitherto Unpublished Materials
Concerning the Siberian Exile Period
in the Life of Professor Benedykt Dybowski.............. 187

Alongside th e  well know n docum ents concerning the  dep o rta tio n , life an d  
research  of professor B enedykt Dybowski in  19th. c. S iberia  th ere  a re  still 
m any  u n p ub lished  m ate ria ls  w hich can  elucidate  m any  im p o rtan t deta ils of 
th e  b iography  of th is  o u tstan d in g  explorer of S iberian  fauna. T hese m ateria ls 
are  k ep t in  Po lish  an d  R ussian  arcliives. T he p resen t a u th o r reviews th em  
concen tra ting  on th e  particu la rly  fertile  p eriod  of D ybow ski’s a ctiv ity  a lready 
a fte r  his re tu rn  from  Siberia.
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